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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, 
där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på en plats som anses ha 
gentrifierats. Studien har utförts genom tillämpandet av kritisk diskursanalys via Faircloughs riktlinjer, 
samt ett teoretiskt ramverk bestående av sociologiska teorier angående urbanitet och social 
stigmatisering. Här tillämpas Georg Simmels och Pierre Bourdieus teorier som stadsliv, habitus och 
kulturellt kapital, Norbert Elias syn på etablerade och outsiders samt David Harveys formulering om 
rätten till staden. Analysen består av tio tidningsartiklar publicerade i tidningarna Aftonbladet, 
Expressen, Dagens nyheter, Metro, Mitt i Södermalm, och Svenska Dagbladet. Resultatet indikerar att 
gentrifiering först och främst anses som en form av klassrelaterad urbaniseringsprocess, som tar form i 
utförsäljning av hyresbostäder, skapandet av en ny medelklass, och populärkulturella trender. Resultatet 
indikerar även att det inte finns någon homogen förståelse för huruvida gentrifiering är någonting 
negativt eller positivt i sig. Dock finns det en klar förståelse om att stadsdelens ekonomiska utveckling 
har förändrat platsens som sådan, vilket bemöts med blandad respons.     
 
Nyckelord: gentrifiering, Södermalm, diskursanalys, tidningsmedier samt rätten till staden   
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this essay is to identify how the discourse about gentrification is produced in Swedish 
newspapers, where Södermalm in Stockholm is a typical example of a place that is considered to be 
gentrified. The study was conducted through critical discourse analysis, using Faircloughs guidelines 
and a theoretical framework consisting of sociological theories on urbanity and social stigmatization. 
The essay applies Georg Simmel’S and Pierre Bourdieu's theories on city life, habitus and cultural 
capital, Norbert Elias's view of established and outsiders and David Harvey's formulation of the right to 
the city. The analysis consists of ten newspaper articles published in the Swedish newspapers 
Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter, Metro, Mitt i Södermalm, and Svenska Dagbladet. The results 
indicate that gentrification is seen as a class-related urbanization process which takes shape through 
sales of rental units, the creation of a new middle class and popular cultural trends. The results also 
indicate that there is no uniform understanding of whether gentrification is negative or positive. 
Nevertheless there is an understanding that the district's economic change has altered the site, which is 
met with mixed responses.  
 
Keywords: gentrification, Södermalm, discourse analysis, newspapers and the right to the city  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 
Gentrifiering är en stadsomvandlingsprocess som innebär att en stadsdel som tidigare har haft lägre 
social status uppnår en högre social status genom socioekonomisk uppgradering – vilket resulterar i att 
statsdelens boendeformer och kostnader ändras. Ämnet har blivit ett aktuellt område inom 
urbanforskning och, kan tolkas som både någonting positivt och någonting negativ. Begreppets 
definition har blivit allt mer tänjbart och betonar, förutom socioekonomiska aspekter, även kulturella 
skillnader i synen på stadsdelen. Denna uppsats syfte har därför varit att lokalisera de mekanismer som 
upprätthåller hur begreppet används – dess diskursiva logik – genom granskning av hur begreppet, och 
de faktorer som är förknippade med gentrifiering, används i tidningsmedier i förhållande till Södermalm 
i Stockholm. Valet att studera Södermalm motiveras av att platsen symboliserar många av de 
egenskaper som anknyter till gentrifiering. Valet av artiklar som har granskats motiveras av att samtliga 
är Stockholmsbaserade, och läses dagligen av allmänheten. Uppsatsen lägger sedan fram de diskursiva 
teman som återanknyter till den teoretiska förklaringsmodellen och redogör för de sociala fenomen som 
anses förknippade med hur Södermalms socioekonomiska status och kulturella profilering har 
förändrats, och hur detta kan tolkas som en gentrifieringsprocess - uppsatsens analys styrker således 
tidigare vetenskapliga formuleringar om ämnet. 
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1.0 INLEDNING 
 

Många av de sociala fenomen som samhällsvetenskaperna ämnar studera är på många sätt starkt 

förbundna till staden och dess dimensioner. Staden utgör möjligtvis den primära faktorn för hur 

framväxten av industrialism, och multikulturella dimensioner har kommit att ha en avgörande roll för 

modernitetens villkor. Inom konst och litteratur så speglar inte allt för sällan stadsrummet en avgörande 

roll för hur människor lever sina liv, och bemöts av sociala möjligheter, liksom begränsningar. Allting 

från Strindbergs Röda rummet, med dess filosofiska livsskildringar inom Berns salonger i Stockholm 

under ett sent 1800-tal, till 2000-talets kritikerrosade TV-drama The Wire om Baltimores djupt 

segregerade stadsmönster, illustrerar ett narrativ som inte blir befintligt utanför stadens, samt dess 

historias, sociala dimensioner. 

 

Staden kan således tillskrivas som en möjligheternas plats, vars rika utbud av kultur främjar 

mellanmänsklig samverkan och livskvalitet, ekonomiska möjligheter, och kunskap. På samma sätt kan 

den tillskrivas en noir-effekt av denna förståelse, som ett centrum för kriminalitet, segregation och en 

växande missär, som inte minst urartar sig i boendeformer. Jakten på bättre livsvillkor är en påtaglig 

effekt inom stadens sociala utvecklingsfunktioner – under 1900-talets gång har förmodligen de största 

bidragen till den sociala utvecklingen i Sverige varit anslutet till utbyggnaden av bostadsorter, 

kommunaltrafik och kulturliv, samt hur förortsidyllen kom att sättas i kontrast mot den då omoderna 

innerstaden och dess trångboende former (Franzén, 2005).  

 

Den materiella utvecklingen innebar en klassresa för en stor del av befolkningen, då ny samverkan med 

bostadskooperativ, framförallt lanseringen av bostadsrätter erbjöd människor nya chanser att äga sin 

bostad. Under senare år skulle dock en romantisering av innerstaden och dess äldre bebyggelse och 

symboliska historia komma att prägla bostadsmarknaden, där gamla stadsdelar ökar i marknadsvärde 

genom sin historiska prestige. 

 

Fenomenet brukar ofta beskrivas som gentrifiering (från engelskans gentrification) och har blivit ett 

högaktuellt fenomen inom urbanforskning. Begreppet avser förklara hur en stadsdel – ofta tidigare 

betraktad som en med låg social status – förändrar sin karaktär genom socioekonomisk uppgradering, 

och omvandlas till ett område med hög social status, med nya bostadsformer och boendekostnader som 

”undantränger” tidigare befolkning. Södermalm i Stockholm brukar anses som en sådan plats. Begreppet 
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gentrifiering studeras inom olika discipliner, såsom sociologi, geografi, statsvetenskap och ekonomi, 

och har blivit allt mer komplext och svårdefinierat.  

 

Denna uppsats kommer därför undersöka hur ämnets diskurs ser ut, genom en kritisk diskursanalys av 

tidningsmedier och hur de framställer fenomenet. Efter denna inledning presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställning, begreppets bakgrund, samt dess applicering inom modern forskning. Vidare kommer 

uppsatsens teoretiska ramverk, fördelat i två sektioner om urbanitet, samt social stigmatisering att 

presenteras, följd av vårt (författarnas) metodval och avgränsning. Uppsatsen kommer sedan att 

presentera analysen av de 10 tidningsartiklar som har studerats, med avsikt att lyfta fram 

gentrifieringsdiskursen via olika teman som framställs i artiklarna. Avslutningsvis så presenteras en 

diskussionsdel där svaret på vår frågeställning, reflektioner kring teorin och empirins samverkan, samt 

våra metodologiska begränsningar kommer att redogöras för.                          

 

 

2.0 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Detta avsnitt presenterar begreppet gentrifiering, dess historiska bakgrund och användningen av 

begreppet inom modern forskning. V anser därför att det är nödvändigt att förklara begreppets betydelse 

och roll i nuvarande forskning, samt vilka faktorer som anses relevanta för att en stadsdel ska anses vara 

gentrifierad.  

 

2.1. Etymologi 
Begreppet gentrifiering beskrivs enligt Nationalencyklopedin på följande sätt: 

 

”Social förändringsprocess som består i att individer med hög 
socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats 
av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter […] Den 
gradvisa förändringen av stadsdelens sociala sammansättning leder ofta till 
att andelen höginkomsttagare ökar, att områdets sociala status höjs, en 
förändring i områdets utbud av tjänster samt till att bostadspriserna ökar” 
(NE, 2014). 

 

Begreppet används alltså som en markör för en hur en stadsdel har förändrats genom socioekonomisk 

uppgradering och sedan lämnar nya avtryck på stadsdelens karaktär, och dess utvecklingstendenser i ett 

urbant sammanhang. 
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2.2. Ursprung 
Begreppet myntades av Ruth Glass 1964 när hon studerade en sådan form av omvandling av stadsdelen 

Islington i London. Begreppet formulerades efter det engelska ordet ”gentry” – ett anglosaxiskt begrepp 

från 1800-talet som markerade den klassposition för människor som befann sig i ett socialt skikt 

någonstans mellan adel och bönder (en ungefärlig jämförelse med begreppet medelklass), och som 

ständigt slets mellan statushöjningar och samhälleliga regleringar. Glass jämställde den sociala 

positionen hos denna grupp med den nya urbana utvecklingen som uppkom i omvandlingsprocessen av 

stadsdelen, där omrenovering av bebyggelsen, nya upplåtelseformer av bostäder, och ökade 

fastighetsvärden systematisks försköt tidigare hyresgäster från platsen (Thörn & Holgersson, 2014: 14). 

 

Idag utgör gentrifiering ett större område inom urbanforskning; en sökning på Google Scholar (en 

sökfunktion för vetenskapliga skrifter) med begreppets engelska formulering ”gentrification” ger en 

sökträff på 4 320 tryckta källor år 2014. Ämnesområdet sträcker sin relevans mellan discipliner som 

sociologi, geografi, antropologi, ekonomi och statsvetenskap, vilket uttrycker ämnesområdets relevans 

för samhällsvetenskaperna sinsemellan. Även om Glass använde begreppet först så kan förståelsen om 

fenomenets funktioner förklaras av Friedrich Engels redan 1872. Engels menade då att arbetare trängdes 

bort från städers centrala delar till periferin som konsekvens av ekonomisk expandering. Detta ledde till 

att platsen uppgraderade sin materiella standard och produktionseffektivitet. Därmed utvidgades 

platsens mervärdespotential och bosattes av en ny population som hade råd med boenden. 

Arbetarklassen blev således, ”förflyttad” till en annan plats (Engels, 1982: 25f). 

 

2.3. Begreppet i modern definition 
Glass definition utgör fortfarande den konceptuella basen för hur begreppet behandlas inom 

vetenskaperna – dock så framställs det ett antal olika teoretiska förhållningssätt till de faktorer som 

huvudsakligen bör studeras inom begreppets generella ramverk. Några relevanta bidrag presenteras här. 

 

I Catarina Thörn och Helena Holgerssons antologi ”Gentrifiering” (Thörn & Holgersson, 2014: 18) så 

menar författarna att det originella perspektivet behöver kontextualiseras till en politisk och kulturell 

förståelse, likväl som ekonomisk, då gentrifieringsprocessen har blivit alltmer förekommande i 

storstäder och har analyserats utifrån olika vetenskapliga håll. Detta har gjort fenomenet mer komplext. 

Författarna menar att gentrifiering bör betraktas som ett tänjbart och elastiskt begrepp som även fångar 

underliggande strukturer för en stadsdel att anses som gentrifierad, och hur de samverkar med att orsaka 

processen – exempelvis vilken kulturell status platsen tillskrivits historisk och hur den har förändrats. 
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Antologin presenterar sedan några välkända synsätt på ämnet och hur begreppet används som 

vetenskapligt verktyg. En gemensam nämnare för samtliga är synen på gentrifiering som ett begrepp 

som inte längre bara går att reducera till socioekonomisk utveckling och upprustning, utan att fenomenet 

är likväl starkt förbundet med kulturella strömningar som genereras av samhällsbyggnadens helhet. 

Exempelvis så menar geografen Eric Clark att gentrifieringsprocessens bakomliggande orsaker är en 

”kommodifiering ut av rummet, polariserade maktrelationer och visionens dominans över synintrycket” 

(Clark, 2014, i Thörn & Holgerson, 2014: 37). 

 

Clark menar här att (det urbana) rummets tendenser att omvandlas till en vara (på engelska, 

commoditiy) har sitt ursprung i en samhällelig obalans som existerar mellan platser och deras respektive 

roller i stadslivet, vilket genererar specifika visioner för hur olika platser är. Förenklat kan detta 

uttryckas som en form av urban romantisering, och demonisering. Polarisering är, enligt Clark, den 

dynamiska mekanism som har starkast effekt för användandet av begreppet, vilket tydliggörs enklare i 

storstadsmiljöer än på landsbygd och i småstäder. Detta frammanar gentrifieringens diskursiva logik om 

ämnet, som ett urban- eller storstadsfenomen, med fokusering på framförallt hur stadskärnor har gått 

från en lägre social status till högre (ibid: 43). 

 

Neil Smith presenterar dock begreppet som något som inte bör förväxlas med urban omvandling. 

Gentrifiering beskrivs som ett fenomen som möjliggörs av restaurering av symboliska stadsdelar, ofta 

med äldre bebyggelser, som sedan resulterar i en omfattande kulturell utveckling för stadsdelens 

identitet. Urban omvandling, förklarar Smith som nybyggnation av platser som tidigare kan ha saknat en 

symbolisk urban identitet, och har därför inte samma sociala effekter (Smith 2014, i Thörn & Holgerson, 

2014: 18f). Upprustning och renovering är därför inte orsaken till gentrifieringen i sig, utan snarare en 

aspekt av hur rumsliga dimensioner samverkar med en djupare social och ekonomisk omstrukturering. 

 

Smith menar också att gentrifiering, som denne erkänner som ett utbrett stadsfenomen världen över, 

bottnar i en globaliseringsstrategi som i sin tur har orsakats av att kapitalismens globala 

rörlighetsprocesser. Dessa processers utveckling under 1900-talet har även möjliggjort nya sociala 

möjligheter. Gentrifiering kan sammanställas som en ”urban renässans”, av Smith: 

 

Gentrifiering har utvecklats till ett instrument för att omvandla hela områden 
till nya landskapskomplex som visar vägen för en fullständig 
stadsomvandling med klassmässiga förtecken. I dessa landskapskomplex 
blandas nu bostäder med butiker, restauranger, kulturinsättningar, öppna ytor 
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och arbetsplatser – helt nya komplex där man förutom bostäder finner 
rekreation, konsumtion, produktion och nöjen. Lika betydelsefullt är att 
gentrifieringen som urban strategi väver samman de globala 
finansmarknaderna med stora och medelstora fastighetsbolag, lokala 
handlare och fastighetsmäklare med märkesbutiker i en process som 
underlättas av stadens eller kommunens styrande, vilka nu ser samhällsnytta 
som något som skapas av marknaden själv snarare än reglering av denna 
(Smith, 64f). 

 

Begreppet omfattar här värdet av kultur och social rörelse som starka markörer för fenomenets 

aktualitet. Sharon Zukin (1995) påpekar exempelvis behovet av städer att konkurera med varandra 

genom att marknadsföra sig som både unika och igenkänneliga på samma gång – ett konkret exempel på 

detta är hur stadsdelen SoHo i London har exporteras till New York, Birmingham, Hong Kong, Tampa 

och Stockholm (då med det pastischartade namnet SoFo, på Södermalm) (Zukin i Thörn & Holgersson, 

2014: 21).  

 

2.4. Gentrifieringsforskning om Sverige 
 

2.4.1. Södermalm 
Inom gentrifieringsforskning i Sverige, så porträtteras ofta Södermalm som en gentrifierad stadsdel. 

Mats Franzén, som har studerat platsens historia och urbana förändring, menar att Södermalm är en plats 

där gentifiering har pågått sedan det sena 1960-talet, då platsens historia och särart blev en central 

anknytning till dåtidens populärkulturella strömningar (Franzén, 2005: 53). Synsättet på Södermalm 

som en “bohemisk” stadsdel attraherade radikala ungdomar under årtiondet, och framhävde platsens 

kulturella prägel. En ny social rörelse, byalagsrörelsen, bildades under 1960-talet som en kritisk motpol 

till modernismen och storstadens expandering, och sökte ett sätt att bevara den dåvarande urbana 

modellen, särskilt den klassiska bebyggelsen och den stadsplanering som de äldre stadsdelarna 

präglades av.  

 

Under 1970-talet utfördes dock en omfattande nationell bostadsreglering av hyresrätter, där ett flertal 

omvandlades till bostadsrätter, vilket orsakade en klassklyfta mellan olika boendeformer - exempelvis så 

menar Franzén att Södermalm klasskomposition omvandlades mellan 1970- till 1990-talet (ibid: 58). 

1997 så återstod endast 23 % av en population som klassificerades som arbetarklass, och 58 % 

tillhörande den övre medelklassen. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter är enligt Franzén det 

huvudsakliga skälet till Södermalms gentrifiering, då processen lyckades objektifiera en känsla av “det 

gamla” och markerade platsens exklusivitet på bostadsmarknaden (ibid: 72). Argumentet är att 
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gentrifieringsprocessens syfte är att “söka någonting nytt genom något gammalt” (Franzén, 2005: 63f) 

vilket innebär att platsens historia spelar en väsentlig roll för processens potential. 

 

2.4.2. Gentrifiering, segregering och residualisation 
I Roger Anderssons och Lena Magnusson Turners forskningsartikel ”Segregation, gentrification and 

residualisation: from public housing to market-driven housing allocation in inner city Stockholm”, 

publicerad i ”International Journal of Housing Policy” år 2014, är de tre huvudkoncepten gentrifiering, 

segregering, och residualisation (Andersson & Magnusson Turner, 2014: 6). De två senare utgör en 

kontext inom gentrifiering som begrepp. 

 

Andersson och Magnusson Turner definierar gentrifiering som en process varigenom ett bostadsområde 

genomgår en social uppgradering så att dess invånare över tid tenderar att ha fler resurser inom 

utbildning och inkomst. Denna definition av fenomenet är enligt Andersson och Magnusson Turner 

legitim, oavsett om det studeras i samband med konsumtion, produktion, ekonomi eller sociala 

relationer (ibid: 6f). 

 

Segregering definieras av Andersson och Magnusson Turner som en ojämn representation av 

socioekonomiska, demografiska samt etniska samhällsgrupper, spridda över en plats. Ökad segregering 

resulterar i ökad polariseringen mellan olika samhällsgrupper, t.ex. hög- och låginkomsttagare, hög- och 

lågutbildade samt olika etniska grupper. När ett område gentrifierias i den mån att antalet 

höginkomsttagare eller högutbildade invånare ökar, sker det på låginkomsttagares och lågutbildades 

bekostnad (ibid: 7). 

 

Residualisation beskrivs som en omvänd uppgraderingsprocess varav ett område över tid bebos av 

invånare med färre resurser. Enligt Andersson och Magnusson Turner myntades termen inom 

beskrivande studier av bostadsomvandlingars effekter på bostadsområden i Storbritannien. Som en 

konsekvens av den brittiska bostadsmarknadens köprätt kvarstod endast invånare med få resurser, inom 

vissa områden, efter att bostadsomvandlingarna förekommit (ibid 6f).   

 

I studien presenteras statistiska uppgifter som visar att antalet hyresgäster inom bostadsrätter har ökat 

från 10 % till över en femtedel bland Stockholms innerstadsinvånare, under åren 1990-2010. Ett angivet 

skäl till denna utveckling är att allmännyttiga bostäder säljs ut till privata uthyrningsföretag, som en 

följd av politiskt fattade beslut (ibid: 10). Anmärkningsvärt är hur antalet låginkomsttagare har minskat 
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inom områden som har omvandlats till bostadsrättsområden (Andersson & Magnusson Turner, 2014: 

13). Andersson och Magnusson Turner anger “socialt tvång” som skäl då antalet hyresbostäder minskar 

i samband med att populationen ökar. Därmed blir det en nödvändighet att köpa bostäder för att kunna 

bo kvar i innerstaden, även om det inte varit invånarnas ursprungliga intention (Andersson & 

Magnusson Turner, 2014: 15). 

 

Anderssons och Magnusson Turners slutsats är (liksom Franzéns) därmed att bostadsomvandlingarna 

har en triggande effekt för gentrifieringen i Stockholms innerstad, samt att det har skapats polariseringar 

inom boendesektorn. Bostadsomvandlingarna har därmed delat upp olika samhällsgrupper i olika 

områden (ibid: 26). 

 

2.4.3. Gentrifiering, bortträngning och rörlighet 
I Adam Millard-Balls forskningsartikel ”Gentrification in a Residential Mobility Framework: Social 

Change, Tenure Change and Chains of Moves in Stockholm”, publicerad i ”Housing Studies” år 2010, 

granskar Millard-Ball boendeformers rörlighet (som här indikerar möjlighet för boende, beroende på 

ekonomiskt förfogande) samt dess effekt på gentrifiering. Enligt Millard-Ball har 

bostadsomvandlingarna i fråga mindre betydelse för gentrifiering som fenomen. Om det däremot 

påverkar rörligheten så förstärks vissa gentrifieringsmekanismer beträffande hur hyresbostäder fördelas 

(Millard-Ball, 2010: 833). 

 

Eftersom gentrifiering är en social uppgraderingsprocess av innerstadsområden, så är bostadsområdens 

rörlighet en viktig aspekt inom ämnet enligt Millard-Ball. Detta i och med att processen förutsätter att 

individer förflyttas mellan olika områden. Millard-Ball nämner bortträngning (displacement) som en 

betydande aspekt och oundviklig följd av gentrifiering. Bortträngning förtydligar sambandet mellan 

gentrifiering och bostäders rörlighet, då gentrifiering skapar ett mönster som tränger bort 

låginkomsttagare. Samtidigt blir rörligheten för låginkomsttagare mer begränsad än för 

höginkomsttagare. Gentrifiering påverkar därmed inte enbart de områden som gentrifieras utan även 

områden som vissa samhällsgrupper fördrivs till (ibid: 834f). 

 

Gentrifieringsmekanismer som är typiska för Stockholm är enligt Millard-Ball bostadsomvandlingar 

från hyres- till bostadsrätter, kommodifiering av hyreskontrakt samt renoveringar av bostäder (ibid: 

837ff). I och med höjda priser på bostadsrätter i samband med omvandlingarna, begränsas 

tillgängligheten för låginkomsttagare, vilket leder till social segregering. Att hyreskontrakt 
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kommodifieras innebär att de betraktas som attraktiva varor på bostadsmarknaden. På grund av den 

svarta marknaden, samt privata och kommunala bostadsförmedlingars kötider (som vanligen är cirka 10 

år), är legitima innerstadskontrakt svåråtkomliga. Renoveringar av bostäder ger i sin tur möjlighet till 

hyreshöjningar som förbiser hyreskontroller (Millard-Ball, 2010: 838f). Rörlighet och bortträngning är 

effekter av dessa mekanismer. 

 

I sin undersökning av ett urval omvandlade bostäder i Stockholms innerstad analyserar Millard-Ball 

utflyttningarnas orsaker och konsekvenser i samband med omvandlingarna. Resultatet bekräftar att 

rörligheten ökar i samband med omvandlingarna. Angivna skäl till utflyttningar är bland annat ökade 

kostnader, bostadsrättsföreningars vinstintressen samt hot om höjda hyror ifall vederbörande inte deltar i 

omvandlingarna (ibid: 841ff). Dessa motiv utgör empiriska exempel på bortträngning.  

 

I en sammanställning av bostadsomvandlingars effekt på Stockholms bostadsmarknad har Millard-Ball 

summerat konsekvenserna med tre punkter. Den ena är att den begränsade tillgängligheten av 

innerstadsbostäder försvårar möjligheterna för låginkomsttagare. Den andra är att konkurrensen om 

Stockholms innerstadsbostäder höjs, vilket gör kapitalstarka höginkomsttagare konkurrenskraftiga. Den 

tredje är att låginkomsttagares rörlighet begränsas i samband med att tillgängligheten till 

innerstadsbostäder försämras (ibid: 852). Millard-Balls slutsatser är därmed att antalet bostadsrätter ökar 

och hyresrätterna minskar på grund av bostadsomvandlingarna i Stockholms innerstad. Detta påverkar 

rörligheten i den mån att fler höginkomsttagare flyttar in till innerstadsområden och fler 

låginkomsttagare flyttar ut. Därmed försämras tillgängligheten av de senare och invånarnas resurser 

skapar möjligheterna (ibid: 853).  

 

2.4.4. Bortträngning eller frigörelse? - två diskurser 
Geografen Karin Hedin menar i sin licentiatavhandling “Gentrifiering, socialgeografisk polarisering 

och bostadspolitiskt skifte” (Hedin, 2010: 12f) att forskningen om fenomenet kan delas upp i två 

generella diskurser; revanchist city-diskursen, och emancipatory city-diskursen. Den första involverar 

primärt sätt ett synsätt på gentrifiering som en effekt av en rådande ekonomisk världsordning som 

resulterar i en ökande privatisering och marknadsglobalisering (ofta förklarat som nyliberalism) som i 

sin tur resulterar i ojämlikheter inom det urbana rummet och möjligheten till stadsliv. Revanchist city - 

diskursen behandlar alltså ämnet gentrifiering som ett klassfenomen vars funktion är att borttränga 

människor från platser och ersätta dem med nya, ekonomiskt starka invånare. Diskursen anses vara den 
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primära inom ämnesforskningen (Hedin, 2010: 15). Några av de främsta bidragen till ämneskonceptet 

kan kategoriseras inom ramen för detta synsätt.  

 

Emancipatory city - diskursen saknar enligt Hedin en explicit teoretisk förklaringsmodell, utan fungerar 

mer som ett samlingsbegrepp för de effekter av gentrifiering som anses positiva (Hedin, 2010: 16). De 

primära argumenten kretsar kring de frigörande effekterna (emancipation) från tidigare sociala skikt; 

exempelvis så skapar gentrifiering stora sociala arenor för kulturell mångfald och tolerans (ibid). 

Förespråkare av detta synsätt menar att gentrifiering på många sätt har främjat minoriteters potential till 

arbete, ekonomisk frigörelse och acceptans i samhället (som exempelvis ensamstående kvinnor, HBTQ-

personer etc. vars sociala positioner, historiskt sätt, delvis har främjats genom urbanisering). Diskursen 

menar även att borträngningen av invånare snarare bör ses som en oturlig konsekvens av 

bostadspolitiken i övrigt, och statens oförmåga att nyttja skattepengar till att bygga ut allmännyttan och 

billigt boende, och har således inte någonting att göra med processen i övrigt (ibid: 17). Sammanfattat så 

menar Hedin att gentrifieringsdiskursen antingen kan framstå som någonting som främjar, eller rentav, 

motverkar social polarisering - argumenten tycks även grundas på olika synsätt som angår 

marknadsekonomi och samhällsfrämjande. 

 

 

3.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att analysera hur gentrifieringsdiskursen, med fokusering 

på Södermalm i Stockholm, framställs i tidningsmedier. Vi anpassade forskningsmodellen efter en 

kritisk realistiskt ontologi där det teoretiska ramverket har en adaptiv roll, vilket innebär att resultatets 

huvudsakliga syfte är att styrka och utvidga användandet av befintlig teori. Vidare så är syftet även att 

tolka diskursen genom olika sociologiska teorier som fokuserar på den urbana människan och stadslivet, 

med hjälp av Georg Simmels och Pierre Bourdieus teorier om urbanitet, respektive habitus och 

symboliskt kapital, samt social stigmatisering genom Norbert Elias ”Etablerade och Outsiders” och 

konceptet ”Rätten till staden” (förstått genom David Harveys formulering).  

 

Begreppet gentrifiering tillämpas som ett pragmatiskt ramverk bestående av flera interrelaterade 

faktorer, men där den huvudsakliga faktorn avses vara att en stadsdels socioekonomiska utveckling 

anses ha transformerat stadsdelens karaktär – genom t.ex. inflyttning av människor med högre 

ekonomisk standard, utflyttning av tidigare befolkning, ökad popularitet och konsumtionsmöjligheter, 
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där Södermalm figurerar som ett idealtypiskt exempel. Frågeställningarna som ämnas besvaras är 

följande: 

• Vad belyses i debatten om gentrifieringen av Södermalm?   

• Hur framställs gentrifieringsdiskursen som någonting positivt i vissa sammanhang, och hur 

framställs det som någonting negativt i andra sammanhang? 

 

 

4.0 TEORETISKT RAMVERK 
 

För att analysera diskursen kring gentrifiering så har vi valt att avgränsa det teoretiska avsnittet till två 

sektioner, varav Sektion I involverar teorier om den urbana personligheten, där vi har elaborerat några 

av Simmels och Bourdieus teorier. Sektion II involverar teorier om social stigmatisering med hjälp av 

Elias bok ”Etablerade och Outsiders”, samt Harveys formulering av konceptet ”rätten till staden”. 

Gemensamt så utgör Sektion I och II ett teoretiskt ramverk för hur vi kommer att analysera 

gentrifieringsdiskursen.      

 

4.1. Sektion I: om den urbana människan 
 

4.1.1. Storstadens kulturkropp och social växelverkan 
I sin essä ”Storstäderna och det andliga livet” (1995) menar Simmel att storstadskulturen utgör en 

generell kulturkropp, och att människors individuella egenskaper i allt större utsträckning reduceras till 

olika urbana kategorier. Därmed är det viktigt att undersöka överensstämmelser mellan livets 

individuella innehåll och modernitetens objektiva innehåll, samt anpassningsprocesserna som förlikar 

personlighet med ”yttre makter” (Simmel, 1995: 195). Med detta menas att det, enligt Simmel finns en 

skiljelinje mellan det som kallas för subjektiv, respektive objektiv kultur. Den subjektiva kulturen utgörs 

av människors förmåga att reflektera och fatta tycke för fenomen som hon exponeras för, och objektiv 

kultur innefattar samhällsförordningar som är gemensamma och konstanta av social nödvändighet, t.ex. 

pengar, statsmakt eller byråkrati. Argumentet som förs här är att den objektiva kulturen, liksom, den 

subjektiva, konstruerar varandra dialektiskt. Simmel beskriver människan som en varelse som reagerar 

på skillnader i den mån att hennes medvetande stimuleras av skillnaden mellan den ena momentana 

förnimmelsen och den föregående (ibid: 195f). I urbana dimensioner blir människor därför tvungna att 

relatera till varandra som individuella enheter inom sociala kategorier, snarare än individerna själva. 
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Simmel anser dock att det finns en sådan individuell prägel i storstadens kulturkropp. I och med att man 

identifieras utifrån en kategori uppstår samtidigt en frestelse att framstå på ett tillspetsat, koncentrerat 

och karakteristiskt sätt. Simmel uttrycker den moderna kulturens utveckling som att “den objektiva 

anden betonas på den subjektiva andens bekostnad” (Simmel, 1995: 206). Simmel menar dock att det 

ligger i storstadsmänniskans förstånd att lättare förlika sig med att storstadsfenomen växlar och 

kontrasterar, vilket förklarar de blandade reaktionerna. Förståndet har i sin tur ett nära samband med 

storstäders penningekonomi. Den rent förståndsmässiga individen beskrivs som fullständigt likgiltig 

inför allt som är individuellt eftersom det inte aktualiseras genom penningekonomin eller styrs av 

logiskt förstånd (ibid: 197). 

 

4.1.2. Penningekonomins betydelse 
Den moderna storstaden beskrivs av Simmel som något som nästan helt bygger på produktion för 

marknaden och därmed för de okända mottagare som inte uppträder inom producenternas synfält. Båda 

parternas intressen blir därmed sakliga (ibid: 197). Den sociala växelverkan i det här sammanhanget är 

hur penningekonomin styr marknaden och undantränger individers potential till att producera för något 

för eget bruk, samt omfattningen av arbete som utförs för personliga kunder (ibid: 197f). Ett idealtypiskt 

exempel på detta är hur egenföretagare, i synnerhet butiksägare, (t.ex. på Södermalm) tvingas stänga sin 

verksamhet när de större aktörerna undantränger dem. Storstadslivet beskrivs som den mest fruktbara 

grogrunden för denna växelverkan, där penningekonomins varor tränger sig på i en större omfattning än 

i mindre städer och på landsbygd (ibid: 198). 

 

4.1.3. Storstadslivets för- och nackdelar 
Simmel nämner att storstadslivet och storstadsmänniskan inte kan förstås i varken helt negativ, eller helt 

positiv mening. Att storstadsmänniskan kan upplevas som reserverad eller distanserad ingår enligt 

Simmel i storstadens socialiseringsformer. Det positiva i sammanhanget är att storstaden erbjuder mer 

integritet och personlig frihet till skillnad från en småstad där det till exempel lätt sprids skvaller och 

dogmatism. Detta gäller även minoritetsgrupper inom storstäder, som till en början avgränsar sig från 

utomstående. I samband med att gruppen växer uppluckras dock den inre sammanhållningen och 

gränsdragningarna mildras genom ömsesidiga relationer och förbindelser (ibid: 202). Detta kan 

exemplifieras med den moderna populärkulturens uppkomst. Till skillnad från småstadsliv inskränker 

inte storstadslivet individers rörelsefrihet, relationer utåt, inre självständighet eller individualitet enligt 

Simmel (ibid: 203). Simmel sammanfattar därmed det paradoxala med hur storstadslivet både reglerar 
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invånarna på ett sätt som förbiser deras individuella kvaliteter och samtidigt främjar deras individuella 

rörelsefrihet. “Opersonligt innehåll med personliga nyanser” är ett av uttrycken Simmel beskriver 

storstaden med (Simmel, 1995: 207). Ett uttryck som möjligen kan associeras med Stockholms 

gentrifierade storstadsområden. 

 

4.1.4. Habitus 
Habitus är ett kognitivt system som omfattar tidigare livserfarenheter och handlingsdispositioner. 

Habitus innefattar verklighetsuppfattning, värdering och handlingsmotivation. I habitus ingår omvärlden 

på det sätt som individen gradvis lär känna den. Dessa individuella uppfattningar och identifikationer av 

omvärlden, som habitus innefattar, materialiserar sig i beteende. De handlingsmotiverande elementen 

beskriv som både medvetna och omedvetna (Brante, Andersen & Korsnes, 1998: 38). 

 

Systemets dispositioner beskrivs som varaktiga, men föränderliga. Dispositionerna styr individernas 

uppfattningar, handlanden och bedömningar. Habitus omvandlar därmed sociala positioners 

kännetecken till integrerade livsstilar (Andersen & Kaspersen, 2007: 278). 

 

En stadsdel kan här i det här avseendet framstå som ett fält med föränderliga dispositioner. Detta har i 

sin tur genererat olika integrerade livsstilar utifrån vilka sociala positioner som har varit dominanta på 

fältet. I Södermalms fall har fältet dominerats av olika livsstilar under olika tidsperioder. De olika 

livsstilarna representerar därmed ”nu och då”. Motsättningarna mellan dessa är dock aktuella i dagsläget 

i och med samhällsdebatten kring fenomenet gentrifiering. 

 

Klasshabitus beskriver överensstämmelser (så kallad ”homologi”) beträffande livsvillkor i samband med 

klasstillhörighet, inom samhällsgrupper. Homologin i yttre livsbetingelser beträffande till exempel 

mängden ekonomiskt och kulturellt kapital leder därmed till likartade hållningar, preferenser, smak och 

beteenden. Genom klasshabitus skapas dessa distinkta livsstilar. Individuella mål och handlingar präglas 

alltid av habitus enligt Bourdieu och kan inte beskrivas som voluntaristiska. Därmed är den individuella 

viljan inte helt central i handlanden (Bourdieu, 1984: 240ff). Habitus är även, en produkt av historien 

och kan därför brukas som ett instrument för att analysera historiska avtryck i samtiden. Habitus har en 

selektiv funktion då den leder in aktörer i situationer som bekräftar deras tidigare positioneringar. 

Samtidigt får den de att undvika situationer som utmanar eller ifrågasätter deras habitus (ibid). 
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4.1.5. Fält 
Bourdieu definierar fält som ett nätverk eller sammanställning av objektiva relationer mellan positioner, 

som bestäms utifrån deras placering i förhållande till de aktiva kapitalformerna på fältet. I moderna 

samhällen utgör den sociala världen åtskilliga självstyrande mikrokosmos eller fält. Varje fält har sina 

specifika regler, värden och intressen (Bourdieu, 1984: 244ff). Bourdieu beskriver fältet som en 

konkurrenspräglad marknad där ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital används och 

sprids. Fältet för makt och politik är av störst betydelse. Bourdieu analyserar fältet, som begrepp, utifrån 

en trestegsprocess. 

 

• Det första steget är att undersöka (det specifika) fältets relation till det politiska fältet. 

• Det andra steget är att kartlägga positionernas objektiva struktur inom fältet. 

• Det slutliga steget är att avgöra hur habitus är beskaffat hos agenterna som innehar olika 

positioner inom fältet. 

 

Positionerna bestäms i sin tur av den mängd kapital agenterna innehar. Genom kapital kontrollerar de 

sina egna och andras öden. Bourdieu använder sig av militäriska liknelser då fältet beskrivs som en 

arena för strategiska ställningar och fästningar som försvaras och intas. Habitus ger därmed möjlighet 

för agenterna att upprätta strategier inom fältet. Strategier innebär i det här sammanhanget objektivt 

regelbundna handlingssätt som bildar tydliga sociala mönster. Sammanfattningsvis anser Bourdieu att 

relationen mellan habitus och fält fungerar på två olika sätt. Fältet betingar habitus medan habitus 

konstituerar fältet (ibid: 244ff). 

 

4.1.6. Symboliskt kapital 
Symboliskt kapital är en överordnad kapitalform för ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital, som de 

transformeras till när de uppfattas som legitima på ett visst fält. Därmed fungerar vissa specifika 

egenskaper och färdigheter som socialt kapital på vissa specifika sociala arenor utan att behöva göra det 

på övriga sociala arenor (Bourdieu, 1994: 1-18). 

 

Legitimiteten och det symboliska kapitalet på t.ex. Södermalm har förändrats över tid i samband med 

gentrifieringen. Detta genererar diskussioner, samhällsdebatter och motsättningar beträffande vad som 

är legitimt och vad som ger socialt kapital när Södermalm utgör fältet i fråga. Splittringarna uppenbaras 

då samma fysiska arena blir två olika sociala arenor som åtskiljs av två olika tidsperioder. Det kulturella 

kapitalet innefattar smak. Smak ingår därmed i ett distinktionssystem som avgränsar olika sociala 
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grupper från varandra. Bourdieu definierar smak som en avsmak för andra människors smak. Detta i och 

med att privilegierade gruppers smak formas i opposition till underprivilegierade gruppers. Från ett 

hierarkiskt synsätt blir arbetarklassens livsstil den minst legitima, som övriga grupper distanserar sig 

ifrån. Så kallad finkultur innefattar därmed behärskandet av den legitima kulturens koder (Bourdieu, 

1984: 240ff). 

 

Simmels uppfattning om den persona som skapas genom de dynamiska effekter som urbaniseringen 

medför, skapar således en uppfattning om att staden och dess dimensioner korrelaterar till den moderna 

människans identitet och självförverkligande. Sammanfattat så utgör denna sektion en förståelse för den 

urbana människan som en varelse som söker främja sin individualitet genom olika sociala 

tillvägagångssätt och livsstilsmönster. Det urbana fältet som utgör storstadslivet är något som ständigt 

utvecklas, i synnerhet genom kommersialisering, samt smakhierarkier och symbolisk kapital. En 

specifik plats kan därför associeras till en specifik persona och olika sociala rörelsetendenser.   

 

4.2. Sektion II: om social stigmatisering 
 

4.2.1. Etablerade och Outsiders 
I Elias (1999) studie ”Etablerade och outsiders” studeras det fiktiva amerikanska förortssamhället 

Winston Parva. Där hade en grupp nyinflyttade stigmatiserats av en så kallad etablerad grupp som hade 

varit bosatt i området under längre tid. Den etablerade gruppen ansåg sig ha större rätt till staden än 

nykomlingarna, då de etablerade hade upprättat flertal legitima normer och värderingar inom området. 

Enligt de etablerade ansågs nykomlingarna vara oförmögna att uppfylla dessa.  

 

Elias studie berör ett mikrokosmos vars mekanismer bidrar till stigmatiseringsteorins begreppsapparat. 

Vissa generaliseringsanspråk är därmed applicerbara på övriga områden där rätten till staden studeras. 

Antal år som boende i Winston Parva, var en av de största faktorerna som gav de etablerade ”rätten” till 

staden. Därmed är tidsdimensioner relevanta beträffande synen på vem eller vilka som äger rätten till en 

stad och dess karaktär (Elias & Scottson, 1999: xxii). Kärnan i stigmatiseringens figuration är enligt 

Elias en maktasymmetri. Den erhåller inbyggda spänningar där ett social definierat fälts legitimitet 

ifrågasätts. Dessa spänningar är även ett avgörande villkor för att stigmatisering gentemot en oetablerad 

outsidergrupp ska vara effektiv. Det är dock en förutsättning att den stigmatiserande parten är 

väletablerad i sin maktposition. Den kan endast utestänga övriga grupper under de omständigheterna. 
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Sådana maktresurser ger därmed en viss ”rätt” till staden, i likhet med olika grader av innomgruppslig 

sammanhållning, och reserveranden av sociala maktpositioner (Elias & Scottson, 1999: xxiv). 

 

4.2.2. Emotionella spärrar/barriärer 
En strukturell regelbundenhet inom relationer mellan etablerade och outsiders är, enligt Elias, 

tillskrivandet av dåliga egenskaper som en anomisk (socialt stigmatiserad) minoritet i outsidergruppen 

besitter. “De värsta” blir därmed representanter för hela gruppens karaktär. De etablerade identifierar 

dock sig själva utifrån sin nomiska (socialt accepterade) del som de själva bäst representerar. Detta utgör 

en så kallad pars-pro-toto förvrängning som grupper använder sig av i övertygande syften. Det innebär 

att det finn något slags belägg för att utmärka sin egen grupp som ”god”, och en annan som ”dålig” 

(ibid: xxiii). 

 

Denna strukturella regelbundenhet bidrar till skapandet av det ”gamla” v.s. det ”nya” som homogena 

parter i t.ex. gentrifieringsdebatten. Mer homogena och distinkta än de i själva verket är då de innefattar 

generaliseringar och romantiseringar, vilket kan jämföras med Clarks (2014 i Thörn & Holgerson, 2014: 

37) argument om stadspolarisering som starkt bidragande till gentrifiering. Förekomsten av 

stigmatiserande termer som angår gentrifiering av Södermalm relaterar till denna regelbundenhet då 

skällsord som ”söderkis”, ”söderdrägg” eller ”hipster” kan appliceras på respektive part. Detta 

exemplifierar så kallad gruppkarisma, gruppskam samt kollektiva hyllningar och fantasier vilka ingår i 

Elias begreppsapparat (Elias & Scottson: xxixf). 

 

4.2.3. Rätten till staden 
”Etablerade och Outsiders” visar en effektiv skildring över stigmatiseringen av boendeplatser. Det 

lämnar dock en inneboende fråga angående vem eller vilka som har denna ”rätt” att diktera den urbana 

utvecklingen och hur utvecklingen går till i praktiken. ”Rätten till staden” formuleras av Harvey som 

rätten att formatera och omformatera urbaniseringsprocessen, och på ett fundamentalt och radikalt sätt, 

låta en stad skapa invånare, som i sin tur skapar staden (Harvey, 2008: 2). Fenomenet har, enligt Harvey 

utvecklats till att bli en av de viktigaste och mest negligerade av mänskliga rättigheter. Staden är, i enkel 

mening, dimensionellt sätt kopplat till de mellanmänskliga relationer och de liv människor har kapacitet 

till att leva. 

 

”Rätten till staden” karaktäriseras inte av en individs officiella rätt att anta ett liv i en urban miljö, utan 

snarare de kollektiva kvaliteter som avgör stadens generella karaktär och utvecklingstendenser. Enligt 
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Harvey så spelar nämligen staden en geografisk och social huvudroll i ekonomins intresse för 

mervärdesfrämjande då större städer ofta utgör ett centrum för kooperativa enheter och industri. Detta 

gör att den urbana utvecklingen är dialektiskt förbunden med samhällsekonomin i övrigt, och att urban, 

liksom kapitalistisk utveckling inte bör särskiljas (Harvey, 2008: 2). 

 

4.2.4. Urban utbyggnad under efterkrigstiden  
Konceptet “rätten till staden” myntades av Henri Lefebvre (1983) i slutet 1960-talet som en markör för 

kapitalismens behov av det urbana rummet för att kunna fortsätta rädda sig självt ur finansiella kriser 

(Harvey, 2008: 5). Ingången till detta förklaras ligga i hur urbaniseringsprocessen som präglade USA 

och de utvecklade länderna i Europa (Västvärlden) motiverades efter andra världskriget fram till mitten 

av 1970-talet. Motiven var då först och främst att man ville utveckla den metropolitiska regionen utåt, 

genom att utveckla förorter som upprätthöll en högre teknologisk och infrastrukturell standard än 

innerstaden. Detta innefattade utbyggnad av kollektivtrafik och motorvägar, och orsakade i sin tur ett 

socioekonomiskt skifte i synen på innerstaden, som i kontrast till förorten nu betraktades som omodern 

och eventuellt farlig. Den urbana utvecklingen av förorten kunde även bidra med nya 

konsumtionsmöjligheter vilket genererade ett större behov av olja och utbyggnad av värmeanläggningar. 

Inte minst så utvidgades även det politiska landskapet då den urbana processen skapade möjligheter för 

människor att uppnå en högre socioekonomisk livsstandard (vanligtvis betraktat som en klassresa). 

Utvecklingen stimulerade nya politiska förhållningssätt till stadspolitiken och orsakade social 

polarisering mellan innerstads- och ytterstadsgrupper. 

 

4.2.5. Ägande som motiv för utveckling 
En viktig faktor till detta var att majoriteten av de moderna förorterna erbjöd möjligheten för boende att 

äga sina bostäder, vilket krävde en marknadspolitik som skulle innebära en omfattande 

skuldfinansiering för populationen. Harvey förklarar att motiven bakom fenomenet var att skuldsatta 

arbetare troligtvis inte skulle gå ut i strejk, då de helt enkelt inte skulle ha råd att riskera sina arbeten. 

Detta, samt att den urbana moderniteten erbjöd människor nya materiella möjligheter, skulle minimera 

allmänsociala intressen för strejk och generera en så kallad ”win-win” situation för bägge parter i 

mervärdesfrämjandet. Ett stort antal arbetare och lägre tjänstemän skulle därmed kunna etablera sig in i 

medelklassen (ibid: 5f). Fenomenet uppkom från början i New York där stora delar av innerstaden 

(såsom Harlem och Queens) avvek drastiskt från det nya utvecklingsidealet och betraktades som 

slumområden – huvudsakligen bebodda av de som helt enkelt avvek från den vita medelklassen, såsom 
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arbetare och etniska minoriteter. Konceptet skulle snart bli standardiserat för hela västvärldens urbana 

utveckling. 

 

4.2.6. Polarisering av stadsgrupper 
I en intervju med Harvey utförd av Catharina Thörn som ägde rum 2011, och förekommer i antologin 

”Gentrifiering” (Thörn & Holgersson, 2014: 256) så menar Harvey att uttömningen av invånare i New 

Yorks innerstad ledde till en allvarlig sociopolitisk marginalisering mellan innerstad och ytterstad. Det 

väckte inte allmänt intresse i USA förrän i slutet av 1960-talet, då den amerikanska regeringen lyfte 

fram en del försök att minska klassklyftorna genom olika typer av investeringar i 

sysselsättningsmöjligheter och erhållandet av acceptabla priser för boende i ”slummen”. Dessa åtgärder 

lades emellertid ned pga. internationella konflikter, i synnerhet Vietnamkriget, och den stigande 

lågkonjunkturen i början av 1970-talet, som eskalerade i en mer omfattande urbaniseringskris. När New 

York förlorade sitt kommunala ekonomiska stöd så var staden tvungen att omfördela sin stadsbudget 

genom nedskärningar inom den offentliga sektorn och kommunal service - vilket riskerade att staden 

höll på att bli bankrutt. År 1975 ägde en politisk debatt om New York-budgeten rum, där kongressen 

avgjorde att stadsinvånarna själva fick stå som ekonomiskt ansvariga för situationen. Harvey menar att 

detta fall har blivit en internationell standardform för hur urbana kriser hanteras, och upprätthålls 

numera genom Internationella valutafonden (IMF), som resulterar i att kriserna i princip bara drabbar 

låginkomsttagare (ibid: 257). 

 

4.2.7. Ackumulation av fråntagande 

I samma veva (1960-talet) så hade det uppstått en kollektiv strävan, särskilt hos ungdomen, att städer 

skulle bli nya centrum för samtidens ”revolutionära uttryck” (särskilt signifikant här är ungdomsrevolten 

1968). Exempel på nya stadsideal var främjandet av individuell frihet, konst och mångfald – vilket rent 

konkret översattes till att skapa nya marknader och reducerades till nya konsumtionsmöjligheter. Harvey 

menar att urbaniseringsprocessen härmed har ändrat hela sin karaktär och att det huvudsakliga syftet 

med stadsexpandering numera är att främja en marknad, och inte att verka för social stratifiering. Detta 

tar vanligtvis form i att gamla stadsdelar inom en förort eller innerstad, med exempelvis högt symboliskt 

kapital, som möjligen erhåller gammelmodig, och ”tjusig” bebyggelse i, säljs ut – dvs. via gentrifiering 

(ibid: 257ff).  

 

De mekanismer som präglar gentrifiering ligger alltså i att kapitalet lyckas omvandla en specifik plats 

(associerat till ett specifikt folkliv) till en vara som sedan skapar nya karaktäristiska egenskaper för 
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platsen och dess invånare. Harvey refererar här till Engels argument om att kapitalismen bara kan lösa 

urbana konflikter genom att ”förflytta problemen någon annanstans”, och sedan sälja ut platsen till de 

som betalar bättre (Harvey, 2008: 10). Denna process kallar Harvey ”ackumulation av fråntagande” och 

menar att den har präglat hela den kapitalistiska logiken sedan 1970-talet, och att bostadsmarknaden har 

varit den primära markören och mest dynamiska faktorn hittills (ibid: 12). Alltså menar Harvey, liksom, 

Lefebvre att det är omöjligt att ifrånkoppla det urbana rummet med kapitalismens väsen. Därmed har 

urbaniseringsutvecklingen skapat polariserade dimensioner mellan vem eller vilka som har ”rätten” till 

staden och vad syftet med staden är. 

 

Sammanfattat så utgör både sektion I och II korrelaterande argumentet för hur kulturell och ekonomisk 

utveckling präglar hela urbaniseringsprocessen, och att den på så vis präglar de sociala maktasymmetrier 

som anses vara förknippade med stigmatisering och polarisering av grupper och platser. Detta resulterar 

i en konflikt mellan grupper, som präglas av en diskurs om att det antingen är ”de gamla” eller ”de nya” 

som får möjlighet att definiera rätten till staden och de kulturella dimensionerna. 

 

5.0 METOD 

 

5.1. Vår definition av gentrifiering 
Även om Glass ursprungliga definition av begreppet fortfarande utgör den konceptuella basen för 

gentrifiering som ett levande fenomen inom urbanforskning, så har begreppsapparaten utvecklas till en 

allt bredare koalition av kulturella och sociala strömningar, som i praktiken anses samverka med olika 

samhälleliga enheter. De gemensamma dragen för begreppet är dock att en stadsdel förändrar sin 

kulturella och sociala position och status i samband med en socioekonomisk uppgradering. Exakt hur en 

gentrifieringsprocess går till, samt vilka faktorer som anses orsaka fenomenets genomslag tycks skiljas 

åt en aning beroende på den historiska position som begreppet används inom. 

 

Pågrund av begreppets komplexitet har vi valt att utgå från ett mer sammanfattat synsätt som behandlar 

de generella faktorerna som begreppet utgör. Motiven för uppsatsen är dock inte att påpeka att den 

specifika stadsdel som vi analyserar i uppsatsen är gentrifierad, utan snarare förklara hur konceptets 

diskursiva logik (dvs. hur fenomenet kan framställas och motiveras) kan se ut i allmänhet. Detta 

kommer att genomföras genom en kritisk diskursanalys av tidningsmedier. Vi har därför valt att studera 

en stadsdel som har figurerat i debatten om ämnet i Sverige och hur processen anses se ut och vars 
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historia och symboliska kapital sammanfaller med beskrivningen av de faktorer som har presenterats i 

tidigare avsnitt. Stadsdelen är Södermalm i Stockholm. 

 

5.2. Praktiskt tillvägagångssätt 
Uppsatsen är en litteraturstudie med en tillämpad diskursanalys. Eftersom gentrifiering är ett komplext 

begrepp som sträcker sig mellan olika vetenskapliga discipliner, så stödjer vi oss på en litterär, teoretisk 

åskådning av begreppet och dess olika nyanser. Vårt teoretiska ramverk har elaborerats till ett teoretiskt 

verktyg som utgör en deduktiv modell för den empiriska insamlingen. Empirin består av olika 

textansamlingar som är relevanta för uppsatsens syfte – i det här fallet tidningsartiklar som illustrerar 

olika politiska, samt socioekonomiska argument för eller emot de faktorer som går att associera till 

gentrifieringsprocessen. Avslutningsvis diskuterar vi hur diskursen om gentrifiering framställs genom 

våra empiriska källor och vilka eventuella bidrag vårt forskningsresultat har för gentrifiering som 

teoretiskt koncept. 

 

5.3. Diskursanalys och om diskursens betydelse 
Denna studie kommer att analysera gentrifieringen av Södermalm med hjälp av en diskursanalytisk 

metod. Diskursanalys är ett vetenskapligt redskap analyserar den kommunikativa aspektens förmåga att 

konstruera ett begrepps, eller ett ämnesfenomens legitimitet, dvs. hur språkets konstruktioner 

upprätthåller makt (Bergström & Boréus, 2012: 354). Begreppet diskurs avser alltså här hur någonting 

framställs av den som framställer det, med en teoretisk ingång för att språkets begränsningar även 

begränsar människans kunskapsteoretiska kapacitet. Det analytiska angreppssättet faller således innanför 

en ram som kallas poststrukturalistisk språkfilosofi. Detta innebär att det ontologiska förhållningssättet 

för vad som betraktas som verklighet ligger i språkliga sammansättningar, ett såkallat narrativ 

(Jørgensen & Phillips, 2000: 15).  

 

En viktig aspekt som bör påpekas är att diskursanalytiskt tänkande inte förnekar verkligheten ”bakom” 

den språkliga sammansättningen (diskursen), men menar att sådan verklighet har bristande eller total 

avsaknad av empirisk grund. Syftet är således inte att försöka detektera någon ”verklighet” eller 

”sanning” bakom diskurserna som sådana, utan bara att analysera den immanenta logiken i språkbrukets 

förmåga att konstruera verklighet.  

 

Motiveringen för användandet av diskursanalys som forskarmetod framgår i det faktum att 

studieobjektet gentrifiering är ett komplext begrepp som betonas och behandlas i olika vetenskapliga 
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discipliner (såsom sociologi, kulturgeografi, nationalekonomi och stadsplanering etc.) som samtidigt 

anses vara ett aktuellt fenomen inom den urbana ekonomin och politiken. Vi åsyftar därför begreppet 

gentrifiering som en social diskurs som erhåller en viss maktposition. 

 

Teoretiskt sätt så är en diskurs den språkliga formuleringen av ett fenomen. Detta är relevant för att 

förstå de immanenta makteffekter som formuleringen upprätthåller. De centrala begreppen som binder 

samman diskursen kallas ekvivalenskedjor och studerar hur diskursen är beroende av hur olika begrepp 

används och hur de samspelar med varandra. Dessa kedjor består alltså av språkliga konstruktioner 

(såsom begrepp, värdeladdningar och pragmatik) och brukar inom diskursteorin kallas “tecken”. Dessa 

är i sin tur kategoriserade i två kategorier beroende på hur relevanta de är för diskursens 

sammansättning. Den första kategorin illustrerar de “tecken” som är särskilt viktiga och kallas 

nodalpunkter och utgörs av de språkliga effekter som diskursen primärt sätt består av. Den andra 

kategorin kallas flytande element och illustrerar de mer specifika exempel på det som gör 

nodalpunkterna legitima (Jørgensen & Phillips, 2000: 57f).   

 

5.4. Kritisk diskursanalys 
Eftersom våra empiriska data består av tidningsartiklar så har vi valt att modellera studien som en kritisk 

diskursanalys efter Faircloughs (2003) riktlinjer. Det som utmärker denna metod är den teoretiska 

uppfattningen om diskurser som en dialektisk förening mellan social praxis (sådant som människor gör) 

och samhällelig struktur (exempelvis byråkrati och ekonomi) och själva analysen utgår från 

allmänmänskliga vardagsfenomen som empirisk bas (Jørgensen & Phillips, 2000: 72). Detta innebär att 

man som forskare måste erkänna en verklighetsobjektivitet någonstans bakom diskursen, även om 

kunskaperna som härleds från den är begränsade. Metoden är också välanpassad för textanalytiska 

studier. Detta illustreras i dennes tredimensionsmodell som menar att språkbrukets förmåga att skapa 

kommunikativa händelser är strukturerat i tre interrelaterade dimensioner: 

 

1. text – innebär skrift, transkriberat tal, bilder, eller samtliga av dessa 

2. diskursiv praktik – dvs. texten är producerad och konsumerad i någon mening 

3. social praktik – att dimension 1 och 2 aktualiseras inom den sociala verkligheten  

(ibid: 74f). 

 

Modellen påvisar att den diskursiva textanalysen innebär en dialektisk förening mellan punkt 1 och 2, 

dvs. att diskurser uppnår en bestämd betydelse genom textens förmedlande och den praktiska form som 
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den förmedlas inom. Diskursanalysen blir dock endast fulländad om relationen går att vidarekoppla till 

punkt 3 – Faircloughs metod menar att textanalys inte enbart räcker för att framställa en kritisk 

diskursanalys, utan att man som forskare måste tolka analysen inom ramen för social praktik. Här krävs 

det ytterligare socialteoretiska förhållningssätt för att definiera vad den sociala praktiken består av 

(Jørgensen & Phillips, 2000: 75). Kritisk diskursanalys innebär alltså en ontologisk utgångspunkt om att 

den sociala praktiken (förenklat sätt förstått som ”samhället”) upprätthåller sin sociala ordning via 

kommunikativa handlingar och förhållningssätt, dvs. diskurser. Dessa förhållningssätt är dock bundna 

till någon form av teoretisk förförståelse om verkligheten i sig, och att själva analysen försätter de 

kommunikativa handlingarna i förhållande till sin teoretiska ingång. 

 

5.5. Forskningsdesign och avgränsning 
Denna uppsats syftar dock inte på att förklara huruvida Södermalm är gentrifierat eller inte, eller vilka 

potentiella sociala strukturer som eventuellt kan ha orsakat en sådan process - 

Den praktiska åtgärden består av textanalys av tidningsartiklar publicerade i svenska tidningsmedier, där 

vi tematiserar hur gentrifieringsdiskursen framställs genom vår introduktion till begreppet och vårt 

teoretiska ramverk. Syftet med diskursanalysen är att främja de teoretiska utgångspunkternas potential 

att ge djupare insikter i fenomenet. Samtliga artiklar har hittats via funktionen “Artikelsök” genom 

databasen för Södertörns högskolas bibliotek (SöderScholar). Vi har använt oss av sökorden 

“gentrifiering” och “Södermalm”. Vi har valt att avgränsa analysen av artiklar inom tre områden; 

tidsspann, antal, samt val av tidskrift. Tidspannet för när artiklarna har publicerats löper mellan åren 

2000 - 2014, och antalet till tio stycken. Detta motiveras genom de relativt få resultat som uppstod i 

artikelsökningen och att tidspannet helst skulle begränsas till 2000-talet. Vi har även avgränsat oss till 

tidnigarna Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet, Expressen, Metro och Mitt i 

Södermalm. Vår motivering för valet av dessa var att samtliga tidningsredaktioner är lokaliserade i 

Stockholm, samt att de är etablerade tidningar med en diskursiv makt i Sverige.  

5.6. Tematisering 

Vid granskningen av artiklarna har vi identifierat avsnitt som relaterar till vårt teoretiska ramverk. Dessa 

har tematiserats deduktivt då de har identifierats i utifrån vårt teoretiska ramverks två huvudsektioner 

”den urbana människan” och ”social stigmatisering”. De avsnitt som anspelar på dessa sektioner har 

markerats eller understrukits med en notering beträffande vilken sektion de tillhör. Kodningsprincipen 

är format efter en lingvistisk utgångspunkt som presenteras av Fairclough (i Jørgensen & Phillips, 1999: 

86) där identifikation av diskursen, och dess byggstenar utgörs av texten, utifrån denna princip har vi 
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utfört en tematisk kodning där vi alltså identifierar återkommande empiriska teman. Dessa utgör 

underkoder till de teoretiska huvudsektionerna, som vi har analyserat utifrån teorierna inom respektive 

sektion. I resultat- och analysdelen presenterar vi hur diskursen om gentrifiering ser ut i dessa artiklar, 

dvs. hur de väljer att framställa fenomenet. Där kommer de framställda ekvivalenskedjorna presenteras, 

och vilka faktorer som avses som nodalpunkter och flytande element i artiklarnas sammanhang. 

5.7. Källkritik 

Vi utgår inte ifrån att någon information som vi har deducerat från någon av de analyserade artiklarna 

nödvändigtvist omfattar någon sanning om gentrifieringsprocesser, eller att Södermalm är ett exempel 

på detta. Vi anser dock, eftersom samtliga tidningar är kända och vällästa, att de mycket möjligt utgör en 

diskursiv makt i samhället, och att det som författas i dessa medier mycket väl kan betraktas som 

sanning enligt dess läsare. Enligt Tidningsstatistik ABs (TS) snabbfakta om respektive tidning, var 

räckvidden (som generellt sätt innebär antal läsare som nås) mellan 78 000 – 820 000 läsare, under 

2013, av tidningarna som ingår i uppsatsen (TS, 2014). Tidningarna ges ut dagligen. Vi anser även att 

artiklarnas trovärdighet endast kan avgöras genom de diskursiva formuleringars kompatibilitet med 

befintliga teoretiska resonemang om gentrifiering, och att resonemang som drastiskt skiljer sig från 

dessa formuleringar inte betraktas som relevanta. Kommersiella tidningar kan även ha olika intressen i 

att exponera ämnet för allmänheten, som inte har något att göra med att forskning att göra.  

5.8. Adaptiv teori 
Att elaborera en eller flera teoretiska synsätt på ett fenomen till ett empiriskt tillvägagångssätt kan 

innebära systematiska risker. Vanligtvis så brukar vetenskaplig forskning särskilja mellan det teoretiska 

och det empiriska. Vid utförande av diskursanalys så är den här relationen mindre förekommande. 

Teorin fungerar istället som en del av den empiriska metodologin. För att uppsatsens innehåll skall 

kunna vara konsekvent och koncist så förhåller vi oss till adaptiv teoribildning. Adaptiv teori innebär 

enligt Derek Layder (1998) att uppdelningen som angår relationen mellan teori och empiri är 

problematisk inom samhällsvetenskaplig forskning. Istället föreslår Layder att den empiriska grenen 

inom vetenskapen bör användas som en praktisk användning för ett teoretiskt fenomen med syftet att 

låta empirin söka nya insikter som stärker teorins utvidgning (Layder, 1998: 5). Adaptiv teori är således 

ett förhållningssätt som befinner sig någonstans mellan den deduktiva (dvs. den teoretiskt styrda) 

ansatsen, och den induktiva (den information som härleds ur erfarenhet) och uppstår som en slags 

middle-range fenomen. Detta innebär att teorin och empirin möts i mitten av processen och kompletterar 

varandra. Layder menar att pga. att den sociala verkligheten är multifacetterad och komplex så uppstår 

det ofta epistemologiska konflikter inom forskningsmetodologin och förhållandet mellan olika 

sociologiska analysmetoder. Dessa är vanligtvist positivistiska och fenomenologiska ansatser. Att 
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teorianvändningen bör vara adaptiv främjar ett mer pragmatiskt förhållande mellan de teoretiska 

förhållningssätt man arbetar efter samt empirisk datainsamling (Layder, 1998: 133). 

5.9. Kritisk realism 
Layders argument för adaptiv teori faller under en ontologisk kategori som kallas kritisk realism. I Karin 

Hedins (2010) avhandling Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte så 

tillämpas detta synsätt med syfte att beskriva gentrifieringsprocesser i svenska storstäder mellan åren 

1986–2001.  

 

Den grundläggande funktionen för kritisk realism är utgångspunkten att ”verkligheten”, som begreppet 

skall tolkas i vetenskaplig och filosofisk mening, inte enbart går att reducera till rationella argument 

eller empiriska fenomen – utan snarare hur argument och fenomen framställer varandra. Hedin beskriver 

kritisk realism som bestående av tre primära faktorer: mekanismer, händelser, och erfarenheter (Hedin, 

2010: 30). Medan händelser betraktas som den teoretiska argumentationen, och erfarenheter som den 

empiriska, så betraktas mekanismer som det som aktiverar händelser som är observerbara för 

människor. Enkelt förklarat så utgår en sådan ontologi ifrån att verkligheten i sig är existerande och 

detta kan argumenteras genom fysisk och matematisk nödvändighet (realism), men att verkligheten som 

den upplevs av människor är begränsad på olika sätt.  

 

Eftersom människor postulerar vad som betraktas som verklighet blir således ”verkligheten” begränsad, 

och någonting som man skall förhålla sig till med kritisk ingång. Hedin förklarar vidare att den kritiska 

realismens verklighetssyn består av kemiska, biologiska, psykologiska, och sociala strata, som har 

inverkande krafter på varandra i skapandet av olika fenomen. Dessa kallas vanligtvis för emergenta 

krafter, och betonar alltid samspelet mellan aktör och struktur som primär utgångspunkt för den 

ontologiska utgångspunkten (ibid: 31).     

 

Eftersom denna uppsats utgår från gentrifiering som ett koncept baserat ett på ett flertal olika faktorer, 

så anser vi att det teoretiska förhållningssättet skall vara format efter Layders riktlinjer. Detta då vi utför 

en diskursanalys inom ämnet så erkänner vi en metodologi som även operationaliserar vår teoretiska 

avgränsning till en undersöknings- och analysmetod. Dessutom erbjuder ett adaptivt förhållningssätt 

möjligheten att inte fastna i empiriska eller teoretiska fenomen. Vidare så förhåller vi oss till en kritisk 

realistisk ontologi. I praktiken finns det olika förhållningssätt för detta. Hedin redogör för två generella 

metoder. En intensiv metod som huvudsakligen innebär att man söker en djup, analytisk förståelse för 

ett socialt fenomen och på vilka sätt det speglas i verkligheten. Samt en extensiv metod som söker en 
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mer generell förståelse för vanligt förekommande fenomen som är inom olika fält (Hedin, 2010: 32f). Vi 

har valt att utforma vår studie efter en intensiv kritisk realism. 

 

6.0 ANALYS OCH RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras analysen av de tidningsartiklar som har studerats. Analysen presenteras genom 

de två teoretiska sektionerna som presenteras i uppsatsens teoretiska ramverk. Analysen ämnar alltså 

förklara hur diskursen om gentrifiering kan presenteras genom teorier om urbanitet, samt teorier om 

social stigmatisering. Anledningen till denna form av disposition är att detta tydligare återspeglar teorins 

effekt på analysen och de diskursiva teman som har framställts. Olika teman presenteras i form av 

underrubriker. Dessa tituleras dock inte efter rubrikerna inom det teoretiska ramverket, utan genom 

rubriker som lyfter fram diskursen. De teoretiska förklaringssätten kommer att figureras adaptivt inom 

olika teman som framställs. 

 

6.1. Sektion I: Den urbana människan 
 

I denna sektion så går det att anknyta till gentrifieringsdiskursen innanför den sektion av det teoretiska 

ramverket som angår den urbana människan. Vi har lokaliserat tre centrala teman som framgår i 

artikelurvalet; kulturell profilering, klassrelaterad urbanisering, samt romantisering av New York. 

 

6.1.1. Kulturell profilering 
Ett återkommande tema i diskursen är att Södermalm beskrivs som en stadsdel med en kulturell prägel i 

samband med dess övergång från arbetarklass till medelklassamhälle. Detta argumenteras främst med att 

majoriteten av invånare, som utgör den övre medelklassen, arbetar inom kultur eller media. Att 

framhäva Södermalm som distinkt i form av en kulturorienterad innerstadsdel är därmed påtagligt i 

diskursen. Detta utgör Södermalms urbana habitus och symboliska kapitalform på ett distinkt sätt. Att 

ett övre medelklassamhälle profileras som kulturellt är dock kontroversiellt.  

 

I Kristofer Ahlströms artikel ”Jakten på det äkta Södermalm”, publicerad i Dagens Nyheter 2014-01-25, 

förespråkas Södermalms kulturella kapital då vederbörande hänvisar till följande uttalanden av 

sociologen Mats Franzén samt Expressens krönikör Salka Hallström Bornold: 
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Hela stans segregationsmönster förändras. Uppdelningen mellan norr och 
söder finns kvar, men inte i betydelsen borgare och arbetare, utan mellan en 
medelklass som är antingen kulturellt eller ekonomiskt inriktad. På Söder bor 
folk i kulturindustrin, medan folk i finanssektorn fortfarande bosätter sig norr 
om Gamla stan (Ahlström, 2014). 

 

Hon [Hallström Bornold] menar att hätskheten mot Söder även beror på att 
immateriell rikedom, att en människa kan äga ett kulturellt kapital, 
provocerar just för att det inte går att köpa för pengar (ibid). 

 

Det senare uttalandet anspelar på Bourdieus teorier om habitus och symboliskt kapital, vilket innefattar 

det kulturella kapitalet. Hallström Bornold belyser den provocerande och kontroversiella kombinationen 

av kulturellt och ekonomiskt kapital, vad beträffar Södermalm. Södermalms profilering visar att 

kultursektorn är en starkare symbolisk kapitalform inom dess habitus. Därmed är stadsdelen distinkt från 

Stockholms övriga innerstadsområden. På Norrmalm eller Östermalm är finanssektorn den starkare 

kapitalformen enligt Franzén och Hallström Bornold. 

 

Ahlström exemplifierar den symboliska distinktionen med en fiktiv hemlös kvinnas, ur Majgull 

Axelssons pjäs “Helgonlegender”, jämförelse mellan Södermalm och Östermalm: 

 

Hon föredrar att tigga på Östermalm för där köper sig folk fria från skuld 
genom att demonstrativt lägga pengar i den framsträckta muggen. På 
Södermalm, däremot, ska alla vara så himla solidariska och empatiska hela 
tiden, de ska medlidsamt tvinga sig till tiggarens hela livshistoria så att de 
kan stå där och nicka och säga ”Jag förstår att du har det jobbigt (Ahlström, 
2014).  

 

Enligt Ahlström menar Franzén att det är ett litterärt arv från första generationens söderförfattare. 

Exemplen han återger är Erik Asklund, Rudolf Värnlund, Per Anders Fogelström samt Gösta Pettersson. 

”Tillsammans etablerade de en litteratur som utgick från Söder och byggde upp en stark bild av Söder 

som någonting solidariskt och radikalt” enligt Ahlströms citat (ibid). Franzéns resonemang innebär 

således att den radikala och solidariska kamratandan är en symbolisk kapitalform för Södermalms 

habitus.  

 

Den tiggande kvinnans jämförelse mellan bemötandet på Södermalm respektive Östermalm är empiriska 

idealtyper för detta. Bemötandet utgår ifrån vilka kapitalformer som är distinkta för respektive stadsdels 

habitus. Enligt Simmels (1995) redogörelser av storstadens kulturkropp illustrerar den fiktiva kvinnans 

utsaga två distinkta kulturkroppar som anammas av Södermalms och Östermalms invånare. 
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Återkommande beteendemönster inom ett storstadsområde orsakas av en kulturkropp som påverkar 

invånarnas handlanden samtidigt som det upprätthåller kulturkroppen, enligt Simmel. Allmänna vanor 

och beteendemönster inhämtas genom objektiv växelverkan medan individer identifierar sig med dem 

utifrån subjektiv växelverkan. Därmed exemplifierar likartade bemötanden inom Södermalm och 

Östermalm objektiv växelverkan medan individens uppfattning om sitt bemötande (som “solidariskt” 

eller att “köpa sig fri”) exemplifierar subjektiv växelverkan. 

 

Tidigare nämna krönikör Hallström Bornold avrundar sin egen artikel ”Brödskriverier” ur Expressen, 

publicerad 2014-01-25, med följande slutsats: 

 

Det faktiska söder är en kulturidyll om än mycket medelklassigare. Men 
surdegsreservatet har inte bara alstrat nyttigt medelklassbröd utan också fler 
kulturarbetare och därmed mer näring till kulturen. Förmodligen mer så än 
någon annan stadsdel det senaste halvseklet. Detta borde ingen älska att hata. 
Söder hade kunnat vara lika kulturfattigt och brödlöst som, säg, Fredhäll 
(Hallström Bornold, 2014). 

 

Hallström Bornolds uttalande är en uppmaning att inte betrakta kombinationen av kulturellt och 

ekonomiskt kapital som något kontroversiellt. I sin jämförelse med Fredhäll anspelar Hallström Bornold 

på hypotesen att ekonomiskt kapital hade kunnat vara Södermalms enda kapitalform. Utifrån Franzéns 

jämförelse hade Södermalm i så fall varit identiskt med Norrmalm eller Östermalm. Hallström Bornold 

medger att det moderna Södermalms kulturella prägel är “medelklassigare” än innan, men att det 

överlag är något positivt. Det angivna skälet är att gentrifieringen har genererat fler kulturarbetare än när 

majoriteten av invånare var arbetarklass. Enligt Hallström Bornold stärker detta det kulturella kapitalet 

trots individernas klasstillhörighet.    

 

6.1.2. Klassrelaterad urbanisering 
Övergången från arbetarklass- till övre medelklassamhälle har haft konsekvenser för det som tidigare 

har utmärkt Södermalms kultur. Enligt diskursen framhävs två påtagliga aspekter. Den ena är invånarnas 

kulturella kapital och smak och den andra är penningekonomins påverkan på stadsdelens 

företagsverksamhet. Utfallet blir enligt diskursen att det nya, i bägge fallen, undantränger det gamla. 

 

I likhet med Bourdieus (1984) redogörelse för smak, så innehar övre samhällsklasser smak som inbördes 

anses vara mer ansenlig än lägre klassers. I Ahlströms (2014) artikel exemplifierar författaren Maria 

Svedlands uttalande sådan smak genom materiell egendom såsom klädstilar och bilmärken. Detta 
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innefattar en högre klasstillhörighet samt mer högerorienterade politiska åsikter hos Södermalms nutida 

invånare. Svedlands citat är följande: 

 

Det är verkligen inte en massa kulturradikala alternativa vänstermänniskor 
som bor på Söder. Det är synd för jag önskar verkligen att det var så, och 
kanske det stämde på 70- eller 80-talet, det finns en scen i Lundells “Jack” 
när han får en skrivarlya i Vitabergen och får bo där gratis. Så såg det ut då, 
men idag kostar en etta här två miljoner och de kulturradikala bor istället 
längs linje 17, i Kärrtorp, Bagarmossen eller Skarpnäck. Går du runt 
Nytorget står ett gäng stadsjeepar parkerade utanför Urban Deli, och det 
sitter kostymnissar i barerna (Ahlström, 2014). 

 

Detta utgör vad Simmel (1995) beskriver som en kulturkropp inom stadsdelen. Fenomenet anammas av 

majoriteten, genom subjektiv och objektiv växelverkan. Samtidigt uppstår en polarisering enligt 

Harveys formulering då medelklasstilen tränger bort arbetarklassens. 

 

Enligt Simmels redogörelse för penningekonomins betydelse för storstaden är etablerade varukedjors 

utträngning av mindre egenföretagare en påfallande aspekt. Så är även fallet i Elisabet Anderssons 

artikel ”Medelklassen tar över sista sunkiga kvarteren”, ur Svenska Dagbladet, publicerad 2004-12-01. I 

artikeln beskrivs Hornstull som en av de få delarna av Södermalm där gentrifieringsprocessen ännu inte 

är avklarad. Därmed drar området till sig ”kreativa människor på jakt efter det äkta” enligt Andersson. 

Andersson nämner trendanalytikern Cay Bond samt gatumarknaden Street som exempel. Initiativtagaren 

John Higson citeras: ”Det är lite rufft, lite nedgånget, lite industriellt. Här kan vi själva skapa 

någonting” (Andersson, 2004). Higson definierar det originella skapandet i enlighet med vad som 

avviker från kommersialisering och i viss mån utgår ifrån områdets ursprungliga habitus. 

 

Franzén, som citeras i Ahlströms (2014) artikel, pekar också ut området SoFo (south of Folkungagatan) 

som ett område där storstadens penningekonomi hittills inte har haft någon påverkan.  

 

SoFo kan därför ses som autentiskt eftersom det är så småskaligt, 
butikslokalerna i de kvarteren är för små för butikskedjorna att etablera sig i, 
och används i stället bäst för att driva småföretag med egen inriktning 
(Ahlström, 2014). 

 

I Anderssons (2004) artikel citeras dock en anställd på en mjölkbar som förutser penningekonomins 

omvandling av områdets verksamheter i fråga: 
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Jag är mycket irriterad på alla så kallade italienska och amerikanska kaféer 
som serverar mozzarellafylld ciabatta och uppsvällda muffins i parti och 
minut. Det som utmärker gentrifieringens tidiga skede, oavsett om vi talar 
London, Stockholm eller New York, är att man kan hitta det som inte är så 
mainstream och vinstmaximerat (Andersson, 2004).  

 

Andersson beskriver omvandlingen från arbetarområde till exklusiva kvarter som en smärtsam och 

beklaglig process. Mjölkbarpersonalens kommentar är följande: ”det är väl oundvikligt. Om tio år är det 

väl rena Kungsholmen eller Östermalm här” (ibid).  

 

Diskursen talar ett tydligt språk om att ett områdes habitus och symboliska distinktioner lätt omvandlas 

när storstadens penningekonomi etableras. Hornstull och SoFo anges i Ahlströms (2014) artikel som 

områden som ännu inte har genomgått en sådan omvandling. Detta har gett utrymme för de innovatörer 

som Andersson uppmärksammar i sin artikel. De har etablerat sina verksamheter utifrån eget intresse 

snarare än utifrån kommersiell efterfrågan. Det framgår dock ett motiv att hävda sig som en motpol 

gentemot det gentrifierade Södermalm. Handlandet kan därmed kännetecknas som subjektiv social 

växelverkan då man inte agerar i enighet storstadens kulturkropp, men som en följd av den. Ett exempel 

på hur sådan verksamhet förekommer i mer begränsad omfattning i de gentrifierade delarna av 

Södermalm framgår i Malte Perssons artikel ”Grön betong”, publicerad i Expressen 2010-07-19. Detta i 

och med att de endast förekommer under vissa årstider. 

 

En lördag i början av juni befinner jag mig på Södermalm, vid det ställe där 
Katarina Bangata på ett förvirrande sätt blandas ihop med Skånegatan. I 
dessa numera välbärgade kvarter torde ingen ha försökt att odla grönsaker 
under åtminstone de senaste hundra åren (Persson, 2010). 

 

Områdets sårbarhet är dock densamma som för de gentrifierade delarna av Södermalm varav det befaras 

vara en tidsfråga innan de ”piffas upp”. Detta exemplifierar i sin tur maktresurserna hos de som 

etablerar sig inom ett område och gör de bortträngda till outsiders. Samtidigt finns det ett delat anspråk 

på rätten till staden, enligt Harveys formulering (Andersson, 2004). 

 

6.1.3. Romantisering av New York 
I Pekka Pääkkös artikel ”Södermalm hjärtar New York”, publicerad i lokaltidningen Mitt i Södermalm 

2014-01-28, är konceptet ”hipsterkultur” i fokus. Fenomenet har kommit att symbolisera Södermalm 

såväl som det ”moderna” Stockholm under 2010-talet. Artikeln introduceras med en jämförelse mellan 

stadsdelen Williamsburg i Brooklyn, New York, som här omnämns som ursprunget till denna typ av 
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urbankultur som kallas hipsterkultur. Artikeln stödjer sig på tidsskriften Financial Times uttalande om 

att Södermalm pekats ut som en internationell hipsterscen, bestående av kaféer, trendmedvetna 

människor, ölhallar och gallerior. Den lyfter även in den brittiska BBC, och dess jämförelse mellan 

Södermalm och New York (Pääkkö, 2014). Södermalm kan här sättas i internationellt sammanhang via 

internationella tidsskrifter och TV-kanaler som utmärker platsens betydelse i en global 

urbaniseringsdiskurs; Södermalm kan alltså betraktas och jämföras med större, och mer välkända 

metropolis. 

 

Som Simmels illustrerar den urbana människans subjektiva kultur som en ständig växelverkan av olika 

kategorier, så illustrerar artikeln en romantiserad ”hipster”-karaktär som ett uttryck för Södermalm. 

Karaktären består av olika kategoriska uppsättningar som tar form i aktiviteter, såsom mode och 

kulinarisk kultur. New York (eller åtminstone en specifik del av New York) beskrivs mellan raderna 

som en plats som utgör ett högt symboliskt kapital, som Södermalm i sin tur har inspirerats av. Artikeln 

beskriver att detta kan ha att göra med att staden gjort sig mer aktuell för att det är ”enkelt och billigt att 

resa dit i dag” (ibid). Enligt vårt teoretiska ramverk så presenteras New York som en väsentlig modell 

för västvärldens urbana utveckling under 1900-talet. 

 

I Hallström Bornolds artikel (2014), framgår ledarskribenten Lilian Sjölunds kritik gentemot 

Södermalms hipsterkultur. Sjölund framställer sig som kritisk till att anamma en modell ifrån en 

amerikansk metropol och utmärka den som sin egen. Sjölund anser att ursprungsmodellen likväl hade 

kunnat framgå som ett utmärkande fysiskt drag: 

 

Dagens Söder har blivit en hittepå-plats i det kollektiva medvetandet, en 
projektionsyta för aggressioner från alla hörn av den politiska kartan. Samt 
en kläckningsplats för urbana skrönor. Min personliga favorit är SvD-
kritikern Hynek Palla helt oironiska text om hur svenskar med postnummer i 
Hornstull eller SoFo-området säkert gladeligen skulle tatuera en karta över 
Brooklyn (Hallström Bornold, 2014). 

 

Ahlström (2014) inleder även sin artikel med ett konstaterande beträffande Södermalms urbana 

kulturkropp som ”ett jäskärl av kreatörer, mediemänniskor och designers som bubblar runt på 

Folkungagatans parallelgator”. Situationen är enligt Ahlström en möjlighet för de som subjektivt 

växelverkar med kulturkroppen att bli ”nöjda över att ha införlivats bland sina gelikar”. Ahlström 

beskriver dock läget som splittrat i och med Södermalms motsägelsefulla bilder som han beskriver som 

“en konstnärlig smältdegel för unga eller ett ointagligt moderatfäste för övre medelklassen. Nerpissade 

knegarkvarter eller förlovat land för hipsters” (Ahlström, 2014). Detta antyder återigen att det råder 
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polariseringar mellan etablerade och outsiders livsstilar. Samtidigt anser dock samtliga involverade 

parter att de har rätt till staden. 

 

I Aron Aspenströms artikel “Vurmen för det unika gör alla städer lika”, publicerad i Svenska Dagbladet 

2014-10-15, anges en potentiell förklaring till att romantiserade fenomen uppstår i samband med 

gentrifiering.  

 

En effekt av det här är att städer, för att klara sig i den globala konkurrensen, 
måste marknadsföra sig själva som unika, men samtidigt igenkännbara. Till 
exempel har många metropoler sitt eget SoHo fast i egen lokal tappning, 
ungefär som Stockholm har sitt SoFo. Eller som att Norra Djurgårdsstaden 
döpts om till det mer internationella namnet Stockholm Royal Seaport. I sin 
strävan att vara unik blir man i stället det motsatta (Aspenström, 2014).  

 

Aspenström anser att det finns ett behov för stadsdelar att hävda sin särprägel i dagens urbana landskap. 

Genom gentrifiering samverkar storstadens penningekonomi med objektiv social växelverkan. Det är 

dock subjektiv social växelverkan som är i fokus i marknadsförandet, vilket bidrar till att 

områdesbenämningar som SoFo uppstår. Enligt Aspenström har detta en motsatt, paradoxal effekt då 

romantiseringen brukas i kommersiellt syfte som ett slags varumärke. Urbana trender som 

hipsterkulturen blir därmed ett kontroversiellt provocerande fenomen i likhet med tidigare nämnda 

kombination av ekonomiskt och kulturellt kapital. 

 

6.2. Sektion II: Social stigmatisering 
 

I denna sektion så analyseras gentrifieringsdiskursen genom den sektion av det teoretiska ramverket som 

berör social stigmatisering. Vi har lokaliserat tre centrala teman i artikelurvalet; ekonomisk utveckling 

skapar stadskaraktär, behovet av identifikation, samt politisk agitation. 

 

6.2.1 Ekonomisk utveckling skapar stadskaraktär  
Ett genomlöpande tema i samtliga artiklar är en syn på Södermalm som en plats som har haft en drastisk 

social förändring under de senaste decennierna, och att tonvikten av förändringen förankras i stadsdelens 

ekonomiska utveckling, framförallt hur antalet höginkomsttagare har ökat, och hur det har frambringats 

nya dimensioner av stadslivet i form av konsumtionsutbud och popularitet. I artikeln ”Staden som 

försvann” ur Aftonbladet, publicerad 2011-12-12, presenterar Martin Aagård Södermalm som ”rikets 
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främsta symbol för gentrifiering”. Detta karaktäriseras av honom som att arbetare ersätts med 

kulturprofiler från medelklassen (mer specifikt, mellanchefer på TV4) och akademiker.  

 

Gentrifieringen omnämns här som en orsakande faktor till kommersialisering och utsäljning av bostäder, 

vilket har orsakat att stadsdelen har fått en allt tydligare ekonomisk och etnisk homogenitet. Aagård 

menar att antalet höginkomsttagare har ökat med 570 procent mellan 1996 till 2011, och att 

invånarantalet med invandrarbakgrund bara går att reducera till 17 procent av befolkningen (Aagård 

definierar här människor med invandrarbakgrund som ”Stockholmsindianer” utan närmare beskrivning 

av begreppet, men antas syfta på de som anses sticka ut) i kontrast till Rinkebys 78 procent.  

 

Att Aagård finner denna information lämplig innebär att han ser den socioekonomiska statusen för 

stadsdelen som en starkt bidragande (eventuellt avgörande) faktor för gentrifieringsprocessen, och att 

detta framförallt stigmatiserar etnisk minoritet:   

 

Några av mina bästa vänner är Stockholmsindianer. En gav nyligen upp och 
flyttade till Malmö, de andra kamperar i andra hand och skulle aldrig ha råd 
att köpa en lägenhet i samma kvarter som de en gång växte upp i (Aagård, 
2011). 

 

I citatet ovan förtydligas argumentet att det finns en uppfattning om att gentrifiering tvingar människor 

att förflytta sig enligt ekonomisk praxis, dvs. att de orsakar en stadsdimension som alla inte anses ha råd 

att bo i, vilket går att anknyta till Elias etablerade och outsiders samt Bourdieus teori om fält. I Kerstin 

Gezelius artikel ”Hipstern hittar aldrig hem”, publicerad i DN 2013-07-24 samt Maryam Fannis, också 

publicerad i DN 2013-08-05, beskrivs jakten på äkthet som en drivande social och ekonomisk faktor i 

gentrifierngsprocessen.  

 

Gezelius kritiserar processen genom att referera till den som en parasiterande effekt för att etablera 

medelklassen (genom att ödelägga arbetarklassområdens karaktär och omvandla dem till varumärken). 

”När Starbucks flyttar in […] så måste varje nostalgiker med självaktning söka upp ett nytt ställe med 

potential och ödelägga stället” (Gezelius, 2013). 

 

Här noteras det även en viss ironi mot gentrifieringen som sådan. Gentrifiering handlar, enligt Gezelius, 

om jakten efter ”det unika”, vilket innebär konstruktioner av nya marknader och att nya typer av socialt 

etablissemang orsakar detta. När en kommersiell enhet plötsligt ansluter sig till stadsdelen sprider sig 
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gentrifieringsmekanismerna där det finns potential för ”ödeläggning”. Inom dessa tolkningar återfinns 

även de emotionella barriärer som Elias (1999) presenterar. 

 

Fannis svar på Gezelius artikel är att denne håller med om de effekter som gentrifieringen livnär sig på, 

men menar att processen inte kan reduceras till individerna som anpassar sig till gentrifieringens 

effekter, utan snarare den makroskopiska samhällsstrukturen. Gentrifieringen bör istället förstås som en 

ingjuten konsekvens av det kapitalistiska samhället som sådant, och är således ofrånkomligt. 

 

[…] vi lever i ett samhälle där bostadsbristen upprätthålls i marknadens och 
vinstens tjänst! […] När det är omöjligt att få tag på skäligt boende, är det 
också svårt att beskylla den som tvingas spekulera, köpa och putsa enligt 
reglerna. Men strävan efter en annan uppsättning valmöjligheter är en annan 
sak (Fanni, 2013). 

 

Gezelius och Fannis resonemang kan identifieras via Harveys tes om ”ackumulation av fråntagning”, 

som förenklat innebär att kapitaliseringen av urbaniseringen ämnar skapa mervärde genom exempelvis 

materiell upprustning av en stadsdel, att främja dess sociala säregenskaper (som t.ex. bebyggelse, 

historia och kulturella faktorer), och förändra platsens socioekonomiska status och locka invånare med 

högre inkomst. Det framgår tydligt att Södermalm här framträder som ett idealtypiskt 

gentrifieringsobjekt.  

 

I Päkköös artikel (2014), så porträtteras stadsdelen som en kulturlevande plats för konsumtionsmönster 

och trendsättning: 

 

Tidningen Financial Times utsedde nyligen Södermalm till en av världens 
hetaste resemål för resenärer som söker just en hipp stadssemester. De många 
kaféerna, de trendmedvetna människorna, ölhallarna och galleriorna gör att 
Söder påminner om just stadsdelen Williamsburg i Brooklyn i New York, 
enligt tidningen. Även brittiska statstelevisionen BBC gör jämförelser med 
Söder och New York. De pekade häromveckan ut Hornstull som det nya 
Brooklyn (Pääkkö, 2014). 

 

Här noteras Södermalms metropolitiska karaktär, och hur den kan försättas i ett bredare internationellt 

sammanhang. Jämförelsen med Brooklyn är ett återkommande tema i gentrifieringsdiskursen och anses 

enligt artikeln vara ursprungsplatsen för hipsterscenen – en urbankulturell prägel som Södermalm sägs 

ha kopierat (ibid). Kontrasten till platsens tidigare stadskaraktär illustreras genom en kommentar från 

Monica, 70 år, i artikeln: ”När vi flyttade hit ville ingen bo här, det fanns bara arbetarklass. Nu är det 

helt tvärtom, allt känns väldigt trendigt. Ta nya Hornhuset som exempel. Men jag gillar det” (ibid). 
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Det hela illustrerar en skildring av Södermalm som en plats som inspirerar människor, främjar en känsla 

av tillhörighet och att staden har gjort en omfattande urban utveckling som människor tycks uppskatta, 

den yngre liksom den äldre generationen. Här illustreras en skildring över utvecklingen som positiv då 

detta erbjuder nya konsumtionsmöjligheter för människor som tycks vara intressanta. 

 

I Aspenströms (2014) artikel, definieras gentrifieringens mekanismer som ett globalt fenomen. 

Aspenström exemplifierar gentrifieringsprocessers kännetecken med att ”butikskedjor och lattekaféer 

etableras, husfasader fräschas upp” och att ”övre medelklassinvånare flyttar in och förändrar 

gatrummet” (Aspenström, 2014). Enligt Aspenström är det en kommersialiseringsprocess som urbana 

stadsdelar är förutbestämda att gå igenom. Aspenströms generalisering visar på maktresurser som 

nyttjas av parter som etablerar sig inom stadsdelen. 

 

6.2.2. Behovet av identifikation 
Harveys formulering konceptet av ”rätten till staden” innebär, som tidigare nämnt, rätten att konstruera 

en stadsdels karaktär och sätta stadgarna för hur den utvecklas. I samhällelig praxis så menar Harvey att 

rätten till staden konstrueras inom ramarna för marknadsekonomins (i folkmun: kapitalismens) 

ideologiska verklighetsförankring. Marknadsekonomin är dialektiskt knuten till det urbana rummet, 

vilket i sin tur konstruerar de sociala dimensionerna. Detta resonemang tycks ha en starkt logisk 

förklaringsmodell för ett återkommande tema; nämligen vem, vilka eller vad som har ”rätten” att 

identifiera Södermalm som plats. Sociala fenomen som hipsterkultur och begreppet SoFo identifierar det 

”nya” Södermalm i den diskursiva praktiken, som en kontrast mot ”arbetar-”, eller ”knivsöder”. 

 

I Axel Björklunds artikel “No mo’ Sofo” publicerad i Metro 2006-06-03, fokuseras det på hur begreppet 

SoFo har blivit ett informellt namn för områden på Södermalm som bl.a. omfattar Nytorget, Skånegatan, 

och Bondegatan, och ett kontroversiellt, rentav hatat fenomen. Artikeln gör det väldigt klart att 

begreppet markerar en uppfattning om det ”nya” Södermalm, med en klar distinktion från det ”gamla”.  

 

Björklund hänvisar till hur kulturgeografen Marie Broberg argumenterar om SoFo som ett falskt 

begrepp som bara markerar något som egentligen inte existerar. Detta i och med att det inte finns någon 

konkret gränsdragning eller enhetlig stadskultur som avses med begreppet. Dock så poängterar Broberg 

denna del av platsen som ett exempel på gentrifiering. Skälet är att platsen från början inte var lämplig 

för handel och erbjöd billiga hyror för lokaler, för att sedan skapa en motsatt effekt (Björklund, 2006). 
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Fenomenet tycks alltså problematisera Södermalms stadsbild som en plats för arbetarklassen eller 

konsumtionsmetropol; en butiksinnehavare i området, Martin Sundberg, som artikeln utpekar som en av 

grundarna till begreppet SoFo säger: 

 

[Gentrifieringsprocessen] är nog ofrånkomligt. Vi har nyss förhandlat om vår 
hyra och har en bostadsrättsförening som inte riktigt fattar. Så 
kommersialiserat kommer det här området aldrig bli.” och: ” [om Sofo som 
stadsmarkör] är så jävla skönt och så jävla ballt, det är lätt att det blir töntigt. 
Men det ligger ju i betraktarens öga, man får vad man vill ha (Björklund, 
2006). 

 

Argumentet om ”SoFo” som en ny stadsdel med en metropolitisk karaktär möts i samma artikel av en 

skeptisk respons av Södermalms äldre befolkning, däribland August Borg, enligt artikeln, en av stans 

ledande Sofohatare, som anser att hela konceptet bara består av ”medelklasskids som alla tror att de är 

renässansmänniskor.” samt att man borde ”bygga en mur runt skiten och låta de [SoFo-isterna] självdö” 

(ibid). 

 

Att begreppet SoFo har svårt att accepteras uppfattas här att ha att göra med att det associeras med 

medelklassen och sätt att skapa marknader, vilket rubbar den etablerade bilden av vem platsen tycks 

tillhöra. Ahlström (2014) beskriver, i sin artikel för DN, Södermalms karaktär som splittrad. Artikeln 

inleds med antaganden som anspelar på polariseringarna mellan stadsdelens ”konstnärliga smältdegel 

för unga” och dess ”ointagliga moderatfäste för övre medelklassen”. Detta avspeglar delvis 

Södermalms sociala stigmatisering, enligt Ahlström, innefattandes olika gruppers rätt till staden samt de 

emotionella barriärerna mellan dem (Ahlström, 2014).  

 

En tydlig uppfattning som framkommer genom artiklarna är synen på de nya söderborna som tillhörande 

en annan social kategori. Franzén, som har forskat om Södermalms historia, citeras i Ahströms artikel: 

 

Hela stans segregationsmönster förändras. Uppdelningen mellan norr och 
söder finns kvar, men inte i betydelsen borgare och arbetare, utan mellan en 
medelklass som är antingen kulturellt eller ekonomiskt inriktad. På Söder bor 
folk i kulturindustrin… (ibid). 

 

Vidare så konstaterar Johan Wirfält, debattchef på Kulturhuset, i samma artikel att den sociala 

kontroversen angående Södermalm återspeglar hur synen på området som en stadsdel för arbetarklassen 

har förlorat sin legitimitet genom gentrifiering: 
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I gentrifieringens era anses platser där tidigare generationer slitit i sitt anletes 
svett som mer genuina. Och att det är en självupptagen medelklassperson 
som, ofta via en bostadsrätt, köper in sig på den platsen kan förstås vara 
extremt provocerande (Ahlström, 2014). 

 

Stigmatiseringen som framstår är starkt anknutet till Elias formulering av etablerade och outsiders, 

vilket tar uttryck i de emotionella barriärer som uppstår då en social grupp sätter dikotomi mot en annan. 

Den konstruerade dikotomin “det nya och det gamla” reduceras här till en polemisk strid mellan två 

diskursiva positioner; det gamla mot det nya, som eventuellt kan ta form genom en formulering som 

”Knivsöder” mot ”SoFo”. Inkluderings-, och exkluderingsmekanismerna som Elias presenterar för det 

fiktiva Winston Parva uppträder på samma sätt för det existerande Södermalm. 

 

6.2.3. Politisk agitation 
Det tredje temat som framstår i diskursen om gentrifieringen av Södermalm är en form av politisk 

agitation kring hela stadsdelen. Med agitation menar vi att platsen tillskrivs en viss politisk 

positionering, eventuellt att man som Södermalmsboende anses sakna legitimitet i vissa sociopolitiska 

frågor, som sedan uppstår som ett generaliserat argument inom olika politiska sammanhang.  

 

I Ahlströms (2014) artikel från DN, presenteras ett sammanhang (som angick en förskola i Gamla Stan 

med utpräglad genusprofil, där Södermalm stod som upptagningsområde) – där TV-profilen Belinda 

Ohlsson, beskrev Södermalm som en experimentverkstad för medelklassen, vilket resulterade i kritik om 

att hon skulle ha följt Sverigedemokraternas ärenden (Ahlström, 2014). Ohlsson fortsatte med: 

 

[...] att jag råkat punktera en liten grupp högljudda mediemänniskors 
ischiasnerv. De blir så arga när man skojar med den här öppenheten de tycker 
att de har och värnar, men jag tror att det är för att de har det här dåliga 
medelklassamvetet samtidigt (ibid). 

 

I samma artikel hävdar journalisten Maria Sveland att hatbrev riktade mot henne anspelade på att hon 

var bosatt i en bostadsrätt på Södermalm. Faktumet att hennes hushåll var beläget på Södermalm blev 

därmed anledningen till att göra en poäng av det, till skillnad från om det hade varit en bostadsrätt i 

Bromma eller ett hus i Aspudden (ibid).  

 

Ytterligare en punkt som tas upp är hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons 

framträdande på Södermalm (där denne tårtades av en 60-årig kvinna) kom att främja partiets växande 
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framgång. Åkessons pressekreterare Linus Bylund kallade Åkessons framträdande för att ”gå in i 

lejonets kula” i, något som antyder negation. Ahström skriver: 

 

Att SD därför valde just Nytorget – själva hjärtmuskeln i den påstått 
kulturmarxistiska Södersamhällskroppen – som slutstopp på sin valturné var 
en utmärkt strategi för att förstärka bilden av ett parti i utanförskap 
(Ahlström, 2014). 

 

Argumentet här är att Sverigedemokraterna systematiskt har gynnats av denna händelse då scenariot 

utspelade sig på Nytorget (som kan anses som centrala SoFo), som enligt artikeln anses vara 

hjärtmuskeln i den kulturmarxistiska samhällskroppen, enligt Sverigedemokraternas anhängare (ibid). 

Denna politiska riktning hyser ett Södermalmsförakt – framförallt i den meningen att platsen associeras 

med mångkulturalism. 

 

Krönikören Hallström Bornold (2014) kritiserade Ohlssons uttalande i artikel ”Brödskriverier” i 

Expressen, där hon menar att ”surdegshipstern” utgör en schablonartad bild som fungerar som 

huvudkaraktär i en fiktivt Södermalm, och har som huvudsak att främja politisk agitation: 

 

Klichén om den söderboende kulturmarxisten är en minst lika kraftfull 
trigger som islam: ett vi-och-dom begrepp som ställer stad mot landsbygd, 
bildning mot okunnighet, kultur mot natur, vänster mot höger. Det krävs 
ingen kulturtårta för att dra i gång det stora raseriet. Det lilla ordet "Söder" 
räcker (Hallström Bornold, 2014). 

 

Vidare så beskriver Hallström Bornold att den negativa synen på Södermalm egentligen bottnar i ett 

djupare kulturförakt, eftersom platsen historiskt sätt har tillhört en socialt stigmatiserad population, 

såsom konstnärer och ensamstående mödrar. Södermalm beskrivs av Hallström Bornold som en 

kulturidyll vars övergång till en mer medelklassartad karaktär bara har berikat kulturlivet (ibid). 

 

Uppfattningen om ens stadsdel tycks frammana ett synsätt om en människas identitet och har enligt 

denna uppsats en signifikant roll i gentrifieringsprocessens väsen. Kultur och levnadsmönster som tycks 

motsvara Södermalm under 2000-talet (schablonartade eller inte) tycks fungera i politiska sammanhang 

som slagord mot, framför allt medelklassen och mångkulturalismen, som numera anses igenkänneteckna 

platsen. Detta återkopplar till föreställningen om att rätten till staden förankras av de kulturella värden 

som avgör ens position som etablerad eller outsider och kan här sammankopplas till den pågående 

gentrifieringen av platsen, och hur diskursen om detta framställs.  
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I Ahlströms artikel så hävdas det även att Södermalm inte har den homogena politiska hegemoni kring 

mångkulturalism som diskursen indikerar: 

 

[Sverigedemokraterna] har flertalet sympatisörer på Söder – i riksdagsvalet 
fick partiet 10,25 procent i Zinkensdamms valdistrikt, dryga 6 procent vid 
Hornstull och 5,1 procent vid Nytorget, alla de områden som pekats ut som 
fredade zoner för hipsters (Ahlström, 2014). 

 

6.2.4. Resultat och svar på frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att framställa hur gentrifieringsdirskursen framställs i tidningsmedier, där 

Södermalm har figurerat som ett idealtypiskt exempel. Frågeställningarna som vi (författarna) ämnat 

besvara var följande:   

 

• Vad belyses i debatten om gentrifieringen av Södermalm?   

• Hur framställs gentrifieringsdiskursen som någonting positivt i vissa sammanhang, och hur 

framställs det som någonting negativt i andra sammanhang? 

 

Vi valde att utforma studien som en kritisk diskursanalys efter Faircloughs riktlinjer, där vi även förhöll 

oss till ett teoretiskt ramverk som involverade teorier om urbanitet och stadsliv, samt social 

stigmatisering. 

 

Resultaten av studien indikerar att nodalpunkten för gentrifieringsdiskursen är att ekonomisk utveckling 

främjar möjligheten för människor främja en modern identitet, någonting som vi väljer att benämna som 

klassrelaterad urbanisering. De flytande elementen som går att detektera i diskursen är: nostalgi, 

polarisering, hipsterkultur, politisk agitation, konsumtionsmöjligheter, romantisering, retro, jakten på det 

unika samt marknadsekonomi.  

 

Det som vanligtvis belyses i debatten om gentrifiering är hur platsen (Södermalm) tydligt har förändrat 

sin sociokulturella status, genom skapandet av mer kommersiellt kulturliv, omvandling av hyresrätter till 

bostadsrätter, samt bortträngning av mindre kommersiella företag och arbetare. Diskursen framställer 

gentrifiering som någonting negativt genom att poängtera ökade klassklyftor mellan innerstads-, och 

ytterstadsinvånare. Samt att Södermalms påstådda kulturella ”genuinitet” omvandlas till en 

marknadsvara genom exempelvis lanseringen av begreppet SoFo. Diskursen framställer gentrifiering 

som någonting positivt genom att framhäva nya konsumtionsmöjligheter, och utvidgning av 

multikulturella livsstilar som främjar urbaniteten. 
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7.0 DISKUSSION 
 

7.1. Hur ser diskursen ut? 
Det som belyses om gentrifieringen om Södermalm i tidningsmedier är först och främst hur platsen har 

genomgått en övergripande utveckling i förhållande till antalet höginkomsttagare och stadsdelens 

kulturella status. Vidare så utpekas specifika kulturella enheter, som på något sätt kretsar kring 

konsumtion och livsstil, ut som generella effekter och gentrifieringen som sådan; däribland 

hipsterkultur, bakning av surdegsbröd, sökande efter en unik men samtidigt modern livsstil och 

innebörden av att lansera begreppet SoFo. I Aftonbladet pekar Aagård (2011) ut Södermalm som rikets 

främsta symbol för gentrifiering, och poängterar framförallt hur utförsäljning av allmännytta är grunden 

till fenomenets aktualitet. Precis som uppsatsens teoretiska ramverk indikerar så tycks dessa kulturella 

utpekanden vara starkt förknippade med de former av sociala fenomen som uppstår inom det urbana 

rummet.  

 

Gentrifiering framställs huvudsakligen som någonting negativt i tidningsartiklarna som involveras i 

studien, där de huvudsakliga argumenten menar att gentrifieringen har ödelagt Södermalm och 

förvandlat dess “genuinitet” till en kulturell metropolis för kommersialisering, samt centralisering av en 

ny, växande medelklasslivsstil. I denna mening så kan Elias teori om etablerade och outsiders, såväl som 

Harveys tes om vem som har “rätten till staden” återanknytas, eftersom de återspeglar diskursens 

nodalpunkt om en klassrelaterad urbaniseringsprocess.  

 

De aspekter som framställer gentrifiering som någonting positivt framställer just utökandet av 

konsumtionsmöjligheter och den sociala mobiliseringen som någonting som främjar en rikare och 

livligare stadsdel, framför allt romantiseringen av Brooklyn (som kan anses ha en historia som är snarlik 

Södermalms).  

 

De båda diskurser som Hedin redogör för tycks ha en träffande precision för hur debatten om 

Södermalms gentrifiering porträtteras i tidningsmedier, där det hela tycks slitas mellan två ståndpunkter 

kring huruvida fenomenet främjar eller motverkar urban utveckling och individers möjligheter till 

stadsliv och dess olika egenskaper.  
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Tidigare forskningen visar ett mönster i gentrifieringens effekter som framförallt berör Stockholms 

bostadsmarknad och politik. Den gemensamma nämnaren är att bostadsomvandlingar resulterar i att 

förmögna samhällsgrupper har större tillgång till innerstadsområden än övriga. Denna utveckling 

avspeglar Simmels teorier om penningekonomin och social växelverkan, Elias teorier om förhållandet 

mellan etablerade och outsiders, och framförallt Harveys teorier om rätten till staden. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv skulle man kunna tolka utvecklingen som att rätten till staden är en kapitalfråga. I 

Södermalms fall tyder dock diskursen på att det kulturella kapitalet har en stark prägel, vilket gör att 

debatten fortlöper i samband med gentrifieringen. Detta ger i sin tur utrymme att upptäcka outforskade 

dimensioner av rätten till staden, inom den kulturella aspekten.  

 

Bourdieu skulle kunna vara en utgångspunkt för vidare forskning då hans teorier framhäver att även 

symboliska kapitalresurser ger rätten till ett habitus. Vår diskursanalys om Södermalms gentrifiering 

visar att bortträngningsmekanismerna inte har hindrat urinvånarna från att göra anspråk på det. De mest 

påtagliga splittringarna, är enligt diskursen, mellan de som romantiserar och de som demoniserar 

Södermalms gentrifiering. Bland den tidigare forskningen som nämns i uppsatsen är Franzéns den som 

även uppmärksammar ett kulturellt arv utöver penningekonomins prägel av storstaden. Det är dock en 

hypotetisk frågeställning huruvida ekonomins utveckling på sikt kommer att tysta ner kulturen eller om 

kulturen genererar nya dimensioner av rätten till staden. 

 

7.2. Metoddiskussion 
Motivet till att använda kritisk diskursanalys för denna studie var att metoden erbjuder ett flexibelt sätt 

att hantera komplexa begrepp och hur de används i praktiken. På grund av begreppets komplexitet och 

triviala innebörd så hjälper diskursanalysen att studera de språkliga konstellationer som konstruerar 

själva begreppsvaliditeten. P.g.a. detta, samt att syftet med uppsatsen är att studera hur begreppet 

används i textuell praxis så sökte vi en metod som var lämpat för detta ändamål. Vi noterar därmed att 

språkets makt spelar en avgörande roll för det som kan betraktas som “verklighet” för människor. 

Oavsett om det gäller vetenskapliga formuleringar, eller annan form av kunskapsfrämjande, så är ett 

arguments probabilitet, i vår mening, alltid anknutet till en diskursiv formulering, som i sin tur indikerar 

maktorientering. Av detta skäl så har vi anammat en kritisk realistisk ontologi.  

 

Med detta sagt så vill vi påpeka att studien som denna uppsats har utfört, inte på något sätt ämnar 

förklara gentrifiering som ett legitimt begrepp, eller huruvida Södermalm är gentrifierat eller inte. Bara 

att det finns en diskursiv formulering om att platsen är gentrifierad, och att det kan anknytas till 
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forskning inom urbanisering och bostadspolitik, olika sektioner inom sociologisk teori, samt hur ämnet 

exponeras i tidningsmedier. Vi har inte upptäckt, eller ämnat lyfta fram några nya synsätt på 

gentrifiering som begrepp eller vad som sägs orsaka en sådan form av process. Snarare har studien 

ämnat analysera de språkliga mekanismerna inom begreppets uppbyggnad och hur de konstruerar en 

social verklighet. Analysen anser vi bekräfta tidigare teoretiska förhållningssätt till ämnet; specifikt 

teoretiska förklaringar till urbanitet, modernitet, och social stigmatisering.                                       
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