
Gentrifieringsprocessen 
−−  Med kulturella uttryck som drivkraft 

 

 

 

 
Fotograf: Angel Franco 

 

 

 

Författare: Grace Gustavsson 

Kandidatarbete 15 hp  

Fysisk Planering, BTH  

Handledare: Elisabeth Lilja  

VT – 2013 

 

  



1. Inledning ........................................................................................................... 1
1.1 Problemformulering ........................................................................................................... 2

1.2 Syfte ....................................................................................................................................... 2

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................... 2

1.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 3

2. Metod ................................................................................................................ 5
2.1 Intervjuer .............................................................................................................................. 6

2.2 Statistik ................................................................................................................................. 7

2.3 Dokument, material och litteratur .................................................................................... 7

2.4 Metodkritik .......................................................................................................................... 8

3. Gentrifiering ................................................................................................... 10
3.1 Begreppet gentrifiering ..................................................................................................... 10

3.2 Gentrifieringsprocessen ................................................................................................... 11

3.3 Gentrifieringens drivkrafter ............................................................................................ 12

3.4 Gentrifiering genom kultur eller marknad .................................................................... 14

3.5 Gentrifiering genom platsmarknadsföring ................................................................... 15

4. Konstnären ..................................................................................................... 17
4.1 Kulturen och konstnärers roll för gentrifiering ............................................................ 18

5. Sofielund i Malmö då och nu ........................................................................ 21
5.1 Sofielund genom betraktarens ögon ............................................................................... 24

5.2 Sofielunds kulturella och konstnärliga uttryck ............................................................. 28

5.3 Planeringen kring kvarteret Bryggeriet .......................................................................... 32

5.4 Nytt boendekoncept ska göra Sofielund unikt .............................................................. 37

6. Slutsatser och diskussion ............................................................................... 42
6.1 Vilken roll har områdets karaktär och de kulturella samt konstnärliga uttrycken i 

Sofielunds gentrifieringsprocess? .......................................................................................... 42

6.2 Hur förhåller sig Malmö Stad till de kulturella samt konstnärliga uttrycken i 

planeringen för det framtida Sofielund? .............................................................................. 43

6.3 Pågår en gentrifieringsprocess i Sofielund och hur kommer den i så fall till uttryck?

 .................................................................................................................................................... 45

6.4 Avslutande diskussion ...................................................................................................... 46

Sammanfattning ................................................................................................. 48

Källförteckning ................................................................................................... 49

Bilagor ................................................................................................................. 53



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”The new abundance made the city overflow with new materials, buildings objects; new people 

flocked in from outside; nothing, no one had any connection with the former Clarice, or Clarices. 

And the more the new city settled triumphantly into the place and the name of the first Clarice, the 

more it realized it was moving away from it , destroying it no less rapidly than the rats and the 

mold. Despite its pride in its new wealth, the city, at heart, felt incongruous, alien an usurper.” 

 

   - Italo Calvino, Invisible Cities  
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1. Inledning 

Det finns en romantiserad bild av nergångna områden i städer där det råder en bohemisk 

atmosfär och lägre hyror. I dessa områden lever konstnärer som skapar kultur bland de 

mindre bemedlade. Att konstnärer bosätter sig i ett område kan ses som ett koncept som 

lockar de mer välbärgade att bosätta sig och förändra området. Samtidigt som dessa områ-

den romantiseras för sin autenticitet så finns det ett tydligt samband mellan dagens plane-

ring och gentrifiering av dessa områden.  

 

Konstnärer och kulturarbetare har en tydlig koppling till gentrifiering då det ofta är de som 

höjt värdet på ett område för en bredare massa. Denna grupp blir ofta utbytt av en annan 

mer välbärgad grupp senare, som lever vidare i områdets varumärke som skapats av de 

tidigare boende. Det som sker är att fastighetspriser höjs och att området förändras genom 

en kommersialisering. En intressant fråga i sammanhanget blir då om konstnären egentligen 
utgör förkroppsligad nyliberalism?  
 
Denna undersökning har fokus på de kulturella drivkrafterna i en gentrifieringsprocess. Att 
jag valt att fokusera på de konstnärliga och kulturella uttrycken som drivkrafter i en gentrifie-
ringsprocess beror på att dessa har en särställning i processen. Tidigare forskning har visat att 

dessa är en grundläggande del i gentrifieringsprocess (Savage, Warde & Ward 2003:88-90). 

Konstnären som ofta tar avstånd från gentrifiering och områden som har gentrifierats är 

själva bidragande faktorer till en gentrifieringsprocess. Det skapar en ond cirkel som de 

själva inte kan styra över. Begreppet kulturella uttryck kan ses i form av verksamheter: galle-

rier, performance center, kulturhus, arkitektkontor och ateljéer. Konstnären kan vara kultu-

rellt verksam både officiellt och inofficiellt, alltså att personen i fråga inte kallar sig för 

konstnär även om en konstnärlig aktivitet utövas inom och utanför dessa institutioner.  

 

Sofielund är ett gammalt industriområde i Malmö som innehar flera av de aspekter som är 

kännetecken på att en gentrifierinsprocess är på gång. Det är många konstnärer som bor och 

är verksamma där idag och det är något som bidrar till ett områdes förvandling. Som exem-

pel på detta berättade en informant om en dam som målar soptunnor och elskåp på sin gata. 

Hon bidrar till den atmosfär som gör området unikt men det är snarare de privata institut-

ionella verksamheterna som gallerier, kulturhus, arkitekt/design kontor som starkare trycker 

på processen av en gentrifiering. Verksamheter inom kultur och design, till exempel gallerier 

och arkitektkontor, har flyttat in i området och i kvarteret Bryggeriet är ett exploaterings- 
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och upprustningsprojekt på gång. Även nybyggnationer pågår i form av kollektivhus i kvar-

teret Trevnaden. Den beskrivna utvecklingen i Sofielund väcker flertalet intressanta frågor, 

som vad kommer hända i Sofielund efter förvandlingen och hur använder sig planerare av 

Sofielunds rykte och karaktär i sina planer?  

 

 

1.1 Problemformulering 

Det finns en problematik med gentrifiering och undanträngning i samband med den fysiska 

omvandlingen av stadsdelar. Hur går det att förhålla sig till denna problematik i dagens 

planering? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka kulturens uttryck i Sofielunds gentrifieringsprocess och se på hur 

Malmö Stad förhåller sig till detta i sina planer för kvarteret Bryggeriet och kvarteret Trev-

naden.  

 

1.3 Frågeställningar  

Huvudfrågeställningar för undersökningen är: 

 

• Vilken roll har områdets karaktär och de kulturella samt konstnärliga uttrycken i Sofi-

elunds gentrifieringsprocess?  

 

• Hur förhåller sig Malmö Stad till de kulturella samt konstnärliga uttrycken i planeringen 

för det framtida Sofielund? 

 

Som en underliggande fråga i undersökningen finns också 

  

• Pågår en gentrifieringsprocess i Sofielund och hur kommer den i så fall till uttryck? 
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1.4 Avgränsning 

Denna undersökning kommer att avgränsas till området Sofielund i Malmö. Detta område 

tillhör stadsdelen södra innerstaden och är indelat i Sofielunds industriområde, Norra re-

spektive Södra Sofielund. I uppsatsen kommer ett område, eller snarare en plats att omnäm-

nas ett flertal gånger. Detta är Seved eller Sevedsplan som ligger i Södra Sofielund. Platsen 

tillhör detta området, men kan lätt förväxlas, då det i folkmun ofta omnämns som ett eget 

område. Därför vill jag förtydliga att när jag skriver om Seved så handlar det fortfarande om 

Sofielund. Tidsmässigt fokuserar uppsatsen på vad som pågår i området idag, men lägger 

stor vikt vid att analysera vad framtiden kommer att bära med sig. 
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1. Lokalisering av Sofielund i Malmö. 

 

 
2. Södra Innerstaden, samt uppdelningen av Sofielund. 

Kulturella uttryck innefattar också de kulturella värden som finns i själva bebyggelsen, de 

arkitektoniska värdena, som exempelvis den äldre industribebyggelsen och småhus som växt 

fram i början på 1900-talet, även den offentliga konsten är väsentlig. Ann Markusen, profes-

sor i urbana och regionala frågor, definierar konstnären enligt fyra grupper: 

 

1. Författare. 

2. Musiker. 

3. Visuella konstnärer, inklusive filmare och fotografer. 

4. Artister, inklusive aktörer, regissörer, koreografer och dansare (Markusen 2006:9). 

 

Detta är en bra utgångspunkt för definitionen, då designers och arkitekter kan falla in i 

kategorin av visuella konstnärer, även de arbetar med att visualisera sina projekt. Dock inne-

fattar detta inte advokater, ingenjörer och ekonomer som Richard Florida annars inkluderar 

i sitt begrepp den kreativa klassen (Florida 2006).  
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2. Metod 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning görs en fallstudie över Sofielund i Malmö. 

Valet att göra en fallstudie föll sig naturligt då uppsatsen fokuserar på att undersöka relat-

ioner och processer som de naturligt uppträder (Denscombe 2000:71). Tillvägagångssättet 

fallstudie tillåter en att använda sig av flera metoder och källor, vilket underlättar för möjlig-

heten att bekräfta data genom triangulering. En fallstudie är även väl användbar vid småska-

lig forskning då koncentrationen kan ske på en enda undersökningsplats (Denscombe 

2000:71). Sofielund kan anses vara ett intressant område att studera ur ett par perspektiv. 

Dels för det finns ett flertal kulturella uttryck i form av invånare, arkitektur och kulturella 

samt konstnärliga verksamheter. Dels för att det pågår två exploateringsprojekt i Sofielund 

som gör att området nämns i media. Det är därför intressant att göra en fallstudie över Sofi-

elund när målet är att undersöka de kulturella drivkrafterna bakom en gentrifieringsprocess. 

 

Syftet är inte att peka ut varför gentrifiering sker utan att belysa hur det sker. Det är inte 

heller uppsatsens syfte att kunna generalisera utifrån resultaten. Varje plats är unik och har 

sina drivkrafter som spelar olika roll för förändringar och en gentrifieringsprocess, därför 

bör gentrifiering ses som något platsspecifikt, även om vissa aspekter är jämförbara. Det 

handlar inte om att bevisa de kulturella uttryckens värden med statistiska bevis, utan att 

förstå bidragande faktorer.  

 

Till uppsatsen studeras litteratur, dokument, statistik och intervjuer. En insamling av kvali-

tativ data analyseras för att kunna förstå och grundligt sätta sig in i ämnet. Det handlar om 

att utläsa likheter mellan informanters uppfattningar som sedan kan jämföras med vad 

forskningen visar. Undersökningen är kvalitativ med bakgrundsvariabler som är kvantita-

tiva. Autentiska erfarenheter och karaktäristiska drag är centralt för studien och utgörs 

främst av intervjuer. Forskning kring gentrifiering och konstnären analyseras utifrån littera-

turstudier som bidrar som ett analytiskt verktyg. Det används sedan tillsammans med det 

material som är insamlat från intervjuerna för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Genom intervjuer ligger en tyngd på subjektivitet och tolkning (Denscombe 2009:109). I 

egenskap av blivande planerare är det av stor vikt att titta närmare på en företeelse som 

gentrifiering och vilka faktorer som utnyttjas inom planering. Gentrifiering är något som 

pågår runt om i världen och behöver kunna förstås i arbetet med planering. Därför är valet 

av område intressant i sig själv. 
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Material för empirin är i huvudsak intervjuer, men även statistik har studerats över området 

från Malmö stad. Detta för att få en bild över vilka som har bott i området under olika peri-

oder. Det handlar om att se på inkomst, nationalitet och ålder. Kombinationen av de olika 

metoderna blir en metodologisk triangulering, där jag jämför fakta genom att titta på både 

kvalitativ och kvantitativ information (Denscombe 2009:185). En triangulering har gjorts för 

att undersöka om det kvalitativa material som samlats in genom intervjuer hade likheter 

med det kvantitativa, d.v.s. statistik som samlats in av Malmö stad. Exempelvis kan triangu-

leringen svara på om det skett en förändring av invånare i Sofielund och om detta också var 

informanternas uppfattning. 

 

2.1 Intervjuer 

Jag har gjort semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer är tanken att ha 

vissa nyckelämnen och frågor förberedda för intervjun, men ändå lämna utrymme för in-

formanten att styra genom sina svar (Denscombe 2000:135) (Se bilaga 1 för grundfrågor). 

Intervjuerna skedde genom möte och även över telefon. Urval av respondenter skedde snö-

bollsurval och det genom att när en intervju avslutades frågade jag vidare vem som skulle 

vara intressant att tala med för att komma i kontakt med fler informanter. Huvudkravet för 

att bli informant har varit att personen ska ha någon sorts anknytning till Sofielund som 

boende eller arbetande inom området. Konstnärer och verksamma som har intervjuats har 

varit och är boende i Sofielund. Därför har urvalet grundat sig i att informanterna besitter 

likheter (Denscombe 2009:241). 

 

Totalt har nio informanter använts till denna undersökning, sju intervjuer har gjorts genom 

möten varav tre var kvinnliga och fyra var manliga informanter i åldrar mellan 25-55 år. En 

intervju skedde över telefon vilket var med Stadsbyggnadskontorets områdeskoordinator för 

Seved, Hjalmar Falck. Intervjuerna var mellan 35 och 55 minuter långa. Intervjuernas längd 

berodde mycket på informanten, vissa personer uttryckte sig kortfattat och andra pratade 

gärna på efter att en fråga hade ställts. Intervjuerna spelades in ifall omgivningen tillät det, 

ibland skedde intervjuerna på restauranger eller café som var något stökiga, men anteck-

ningar fördes under alla intervjuer. Efter en intervju så transkriberades inspelning och an-

teckningar. Två av informanterna bidrog med material via e-mail, en som gjorde det var 

Arvid Hägg som är konstnär och boende i Sofielund. Av nio informanter har två varit från 

MKB (Malmö stads kommunala bostadsbolag) och en från Stadsbyggnadskontoret. Det 

uppstod ett bortfall då en konstnär ångrade sig då hon ansåg att hon hade för lite kunskap 
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om själva området Sofielund. Jag har även sökt kontakt med olika verksamheter i området, 

de flesta var dock upptagna eller så hörde de helt enkelt inte av sig igen. Nyckelpersoner till 

denna undersökning har varit: Anna Wiking affärsutvecklare på MKB, Hjalmar Falck, om-

rådeskoordinator för Seved på stadsbyggnadskontoret i Malmö och Arvid Hägg, konstnär 

och boende i området. Citat skickades ut till alla nyckelpersoner för att ge dem möjligheten 

att samtycka till citatens utformning och innehåll samt till att vara nyckelpersoner.  

 

2.2 Statistik 

Statistik över socioekonomiska förhållanden i området samlades in via Malmö stads hem-

sida. Detta har fungerat som ett kompletterande empiriskt material för en analys. Det har 

även använts till att göra en metodtriangulering. Fokuseringen har varit på inkomst- och 

utbildningsnivå i området, samt på ålder, då dessa kan ses som huvudkomponenter för 

gentrifiering. Statistiken har tagits fram över vad det finns för typer av boendeformer och 

hur stor del som är bostadsrätter respektive hyresrätter. Genom att studera statistik över 

Sofielund kunde slutsatser dras kring den generella invånaren under olika tider. Statistiken 

presenterar områdesfakta som är producerad år 1996 respektive 2008. Områdesfakta var 

uppdelade i Norra samt Södra Sofielund, vilket gav möjligheten att studera skillnader i sta-

tistiken för de olika delarna av Sofielund.  

 

Även statistiska data kan vara problematiska, de är inte så neutrala och objektiva som de kan 

ge sken av att vara vid en första anblick. Val och presentation av kategorier kan manipuleras, 

både medvetet som omedvetet, vilket bidrar till att en till synes objektiv information kan ge 

en skev bild (Cloke m.fl. 2008:43). Data som används till denna undersökning är grundläg-

gande fakta om området och det leder till en samling av data som kan vara svår att över-

blicka på andra sätt. Det som kan uppfattas som problematiskt är indelningen av områden, 

detta eftersom fysiska upplevda gränserna inte alltid överensstämmer med de administrativa. 

Exempelvis finns det en administrativ indelning av Sofielund i tre områden: Sofielunds 

industriområde, Norra Sofielund och Södra Sofielund. I folkmun så kallas alla dess tre om-

råden för endast Sofielund.  

 

2.3 Dokument, material och litteratur 

Till denna uppsats har dokument studerats som erhållits av områdeskoordinator Hjalmar 

Falck på Stadsbyggnadskontoret. Förutom vid telefonintervju har han även varit tillgänglig 
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via e-mail och bidragit till insamlingen av material. Det gällde dokument som planprogram, 

redovisning av medborgardialog, kartor och listor på verksamheter som kan kopplas till 

exploateringsprojektet i kvarteret Bryggeriet. Dessa dokument studerades i syftet av att lära 

känna det pågående exploateringsprojektet i kvarteret Bryggeriet. Samt för att få en närmre 

förståelse för hur berörda företag och boende förhöll sig till detta projekt. Utöver affärsut-

vecklare Anna Wiking upprättades ytterligare en kontakt på MKB som också bistod med 

material och information via e-mail. 

 

Jag har även läst tidningsartiklar kring Sofielund och kvarteret Bryggeriet har lästs, hemsidor 

om olika projekt och sociala medier som på Facebook har följts för att lära känna Sofielund. 

I love Seved och Arkitektur i Malmö är båda nätverk som publicerade information om på-

gående projekt och evenemang.  

 

2.4 Metodkritik 

Dokument som jag har använt mig av till denna undersökning har alla varit publicerade, 

vilket har varit ett krav. Något att anmärka på kan vara att Malmö stads Översiktsplan 2012 

som jag har använt mig av inte har vunnit laga kraft ännu, utan har varit under utställning 

under den perioden då undersökningen gjordes. Statistiken som bestått av områdesfakta har 

varit hämtad från Malmö stad och jag har tolkat informationen som användbar då Malmö 

Stads egna planarkitekter refererar till dessa siffror i dokumenten kring kvarteret Bryggeriet. 

Angående material som samlats in via e-mail kan kritik ges mot att det kan uppfattas som att 

tillfälle inte ges för följdfrågor, eller att en riklig diskussion inte uppstår. Dock anser jag att 

det har fungerat bra då följdfrågor har kunnat ställas och korrespondensen har flutit på. Man 

kan också vända på det hela och påstå att det getts utrymme för eftertanke när informanten 

har kunnat sitta ner i lugn och ro för att skriva ner svar på frågor. Ett bortfall som skedde var 

att jag planerade att delta i ett samråd kring kvarteret Bryggeriet. Samrådet ställdes dock in 

och flyttades fram till september. 

 

Jag uppfattade det som problematiskt när en kontakt på en verksamhet eller myndighet ville 

upprättas. Verksamheter verkade inte intresserade av att prata med en och myndigheter var 

ofta upptagna. Exempelvis som med områdeskoordinator Hjalmar Falck på Stadsbyggnads-

kontoret som varit en nyckelperson i arbetet. Det enda sättet var att kommunicera via e-

mail, och till viss del över telefon. Informationen jag fick har varit väldigt betydande för min 

undersökning. Givetvis har jag fått ta ställning till att mina informanter från MKB och 
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Stadsbyggnadskontoret har kunnat vara partiska. Områdeskoordinator Hjalmar Falck ville 

inte uttryckligen prata om en gentrifiering av Sofielund då det handlade om hans projekt, 

medan affärsutvecklare Anna Wiking kunde prata om det i mer generella drag. I urvalet av 

informanter kan det riktas en viss kritik mot att de flesta är mellan 25-30 år gamla. Att ta i 

beaktning kan vara att ca 50 % av Malmös befolkning är under 35 år och att det är denna 

åldersgrupp som söker sig till detta område. Genom att använda sig av snöbollseffekten så 

har informanterna hamnat runt samma ålder. 

 

Fördelarna med intervju som metod är att det finns en möjlighet att införskaffa sig en dju-

pare typ av information. Informanterna får en möjlighet att förklara sina åsikter och idéer 

vilket också ger intervjuaren ett tillfälle att kontrollera och stärka validiteten (Denscombe 

2000:162). Frågor som är gentrifiering något som upplevs av de boende i området, vad sägs 

det om Sofielund och vad har invånare för bild av området ger via intervjuer svar som visar 

på. Det är fakta som ger starkast validitet genom intervjuer då det handlar om känslor och 

erfarenheter, men även privilegierad information från verksamma inom planering 

(Denscombe 2000:132-133). Det finns även risker med denna metod, exempelvis genom 

intervjuareffekten. Ens personliga identitet kan påverka informanten: det gäller kön, etnicitet 

och status som inte går att dölja i dessa situationer(Denscombe 2000:139). I detta fall hand-

lar det om kulturella uttryck vilket påverkar till gentrifiering, som kan vara något känsligt i 

en intervju med en planerare då det kan uppfattas som en anklagelse av personens arbete. I 

egenskap av intervjuare i denna undersökning har det därför varit viktigt att eftersträva att 

vara neutral, artig och tillmötesgående och lägga vikten vid frågornas formulering 

(Denscombe 2000:139).  

 

Källor som är hämtade via hemsidor har varit verksamheters sidor, alltså partiska företags 

hemsidor. Mynewsdesk.com är också en sida som är skapad för företag som enkelt och effek-

tivt ska kunna presentera sig och släppa pressmeddelanden. Information har använts på ett 

sätt som ändå stärker min validitet genom att citat har tagits av personer från sidorna eller 

beskrivningar av produkter eller koncept som de vill sälja. Sydsvenskan också en politiskt 

bunden tidning, men endast ett citat har tagits därifrån.  
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3. Gentrifiering 

Forskningen inom gentrifiering har kritiserats att allt för ofta fokusera på de bakomliggande 

orsakerna och de som gentrifierar, istället för de som gentrifieras. Kritiken syftar till att 

forskningen går miste om ett perspektiv, nämligen de gentrifierades synvinkel. Det är viktigt 

att poängtera att en person kan bidra till gentrifiering medvetet eller omedvetet och det visar 

på hur komplext området är samt ger en viss inblick och förståelse för gentrifieringsproces-

sen.  

 

Med den kritiken i åtanke och insikten om att uppsatsen riskerar att repetera det forskning-

en redan kritiserats för är ämnet likafullt intressant och relevant att studera, särskilt med 

tanke på att de flesta exemplen på gentrifierade områden kommer från Amerika och Storbri-

tannien. 

  

3.1 Begreppet gentrifiering 

Ruth Glass stipulerade den grundläggande definitionen av en gentrifieringsprocess redan 

under 1950-talet: En förflyttning av medelklass in till stadskärnorna (Savage, Warde & Ward 

2003: 87). Den ovanstående definitionen av gentrifiering är inte tillräckligt preciserad för att 

förklara hela den komplexa processen som ligger bakom gentrifiering. Därför presenteras 

här en bredare definition av begreppet: 

 

“Simultaneously a physical, economic, social and cultural phenomenon. Gentrification commonly 

involves the invasion by middle-class or higher income groups of previously working-class neigh-

bourhoods or multi-occupied ’twilight areas’ and the replacement or displacement of many of the 

original occupants. It involves the physical renovation or rehabilitation of what was frequently a 

highly deteriorated housing stock and it’s upgrading to meet the requirements of its new owners. In 

the process, housing in the areas affected, both renovated and unrenovated, undergoes a significant 

price appreciation. Such a process of neighbourhood transition commonly involves a degree of 

tenure transformation from renting to owning.” (Hamnett 1984:284) 

 

Den ovanstående definitionen ger en övergripande förklaring av processen. Gentrifiering 

kan vidare förklaras utifrån fyra olika processer som ska uppstå:  

 

1. Att en social koncentration av en grupp med högre status tränger undan en annan.  
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2. Den bebyggda miljön genomgår en omvandling som uppvisar nya estetiska egenskaper, 

samt uppkomsten av lokala tjänster. 

 

3. Det sker en uppsamling, eller en polarisering av människor med liknande livsstilar, kultu-

rella behov samt konsumtionsvanor.  

 

4. Det sker en ny ekonomisk ordning av värde på egendom, med möjlighet till kommersiali-

sering och en ökning av privat ägande av bostäder (Savage, Warde & Ward 2003:87). 

 

3.2 Gentrifieringsprocessen 

Sociologen Elisabeth Lilja menar att gentrifieringsprocessen är sammankopplad med klass, 

etnicitet och kön, även identitet och livsstil är symboler som är kopplade till denna process 

(Lilja 2011:183). Sharon Zukin är professor i sociologi och en frontfigur bland de som lyfter 

fram de kulturella drivkrafterna bakom en gentrifieringsprocess. Hon har ett socialt an-

greppssätt på gentrifieringsprocessen och hon lyfter fram Manhattan i New York, där bohe-

mer, konstnärer och kulturarbetare flyttade in i ett område. De öppnade upp ateljéer och 

gallerier vilket gjorde området attraktivt. Området blev allt mer populärt och fastighetsinve-

sterare såg en ekonomisk möjlighet att köpa upp fastigheter för att sälja till en mer välbärgad 

medelklass. Detta bidrog till att det socioekonomiska värdet i hela området höjdes och 

trängde ut bohemerna, konstnärerna och kulturarbetarna (Zukin 1989).  

 

Vidare kan gentrifiering delas in i fyra faser. Under första fasen triggas processen igång av de 

som arbetar med design och formgivning: konstnärer, designers och artister. Det handlar om 

en mindre riskbenägen grupp som flyttar in och renoverar sina egna bostäder och det kan 

handla om en avgränsning till några kvarter. I den andra fasen flyttar fler personer in med 

samma typ av synsätt och livsstil. Viss diskret marknadsföring sker av området, spekulanter 

köper upp ett fåtal hus för att renovera och hyra ut. Omplacering sker då det blir allt färre 

lediga boenden i området. De som anländer i den första eller den andra fasen kommer anses 

vara de sanna invånarna av stadsdelen i fråga (Lees, Slater & Wyly 2008:31-32).  

 

Den tredje fasen innebär att området får allt mer uppmärksamhet genom dess upprustningar 

och renoveringar av området. Det handlar om både officiell och medial uppmärksamhet. 

Fastighetspriser börjar höjas och omplaceringen fortsätter med allt fler inflyttningar. Nu ses 

boendet både som en plats att bo på och en investering av dem som anländer och det är nu 
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konflikter kan uppstå mellan de som anländer och de som redan bor där (Lees, Slater & 

Wyly 2008:32). Den fjärde fasen innebär att områdets fastigheter till stor del är gentrifierade 

och medelklassen fortsätter att strömma in. Utmärkande är att de som nu flyttar in i områ-

det jobbar med ekonomi eller administration(Lees, Slater & Wyly 2008:33). Området får in 

allt mer detaljhandel, med kommersiella aktiviteter och expertinriktad service. Nu höjs 

hyrorna och boende förvandlas till bostadsrätter(Lees, Slater & Wyly 2008:33). 

 

3.3 Gentrifieringens drivkrafter 

Forskningen har observerat att gentrifiering inte ter sig likadant överallt, även om det finns 

generella likheter både internationellt och mellan enstaka städer. Det finns både platsbundna 

och tidsmässiga egenskaper inom gentrifiering. Exempelvis skiljer sig den samtida gentrifie-

ringen mot den som startade på 1960-talet och dessa tidsmässiga aspekter uppmärksammas 

allt mindre inom forskningen. Detta lyfter Loretta Lees (2000) fram i sin text A reappraisal of 

gentrification: Towards a geography of gentrification. Lees (2000) vill uppmuntra och ge 

förslag på vidare forskning inom ämnet, samtidigt som hon bedömer hur dessa teorier har 

förändrats över tiden och hur effektiva de är i att förklara de nuvarande upprepningarna av 

gentrifiering. 

 

Lees (2000) gör en tematisk indelning av gentrifiering och visar hur denna är knuten till 

olika drivkrafter. Det resulterar i en omfattande översyn av de olika debatterna kring gentri-

fiering. Genom dessa fyra indelningar går det att förstå att gentrifiering har kretsat och kret-

sar kring värden på mark och fastigheter samt områdens kulturella preferenser, där drivkraf-

terna har lyfts fram i olika grader, i olika områden och under olika perioder. Lees indelning-

ar ger en övergripande bild för att sedan gå ner ytterligare en nivå i undersökningen av gent-

rifiering genom att lägga till kultur i bedömningen. Indelningarna placerar in teoretiker i 

olika fack och tanken med att lyfta fram dessa teman är för att kunna placera in Sofielunds 

drivkrafter inom en tematik för att kunna visa på den kulturella betydelsen för områdets 

utveckling. Lees indelningar av gentrifieringen är följande: 

 

1. The emancipatory city (den emancipatoriska staden) fokuserar till stor del på gentrifierarna 

i sig och hur dem medverkar i processen. Entreprenörer lockas av de redan boende i områ-

den som är igång med att skapa kulturella uttryck. Gentrifiering är en emancipatorisk social 

process och de äldre innerstadsområdena där processen kan ske uppfattas som urbana 

emancipatoriska platser (Lees 2000:384). 
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2. The new middle-class (den nya medelklassen) berör diskussionen om den nya medelklassen 

har blivit synonym med den emancipatoriska staden. Kännetecknet har varit hur den nya 

medelklassen har utnyttjat de emancipatoriska potentiella värdena inom ett område för att 

skapa sig sitt egna urbana, kulturella innerstadsområde, som ska vara något mindre konser-

vativt än den äldre medelklassens ideal (Lees 2000:387). När nu gentrifiering har börjat 

handla mer om estetik och konsumtion, så har detta blivit allt mer otillfredsställande. Lees 

menar dock att gentrifiering är en cyklisk process och för in begreppet super-gentrification. 

Begreppet syftar till att större delen av gentrifiering styrs av flöden utav investeringar (Lees 

2000:388). Detta kan appliceras på områden som redan har gentrifierats, men gentrifieras 

ytterligare en omgång, till en ännu högre nivå av socioekonomisk utveckling. Lees ger Broo-

klyn Heights i New York som exempel där förmögenheter från den finansiella serviceindu-

strin ges till några få som medel till renoveringar, och det är dessa få som Lees kallar för 

financifiers. Det är de som tränger undan medelklassen, men ofta har de inte några relationer 

till platserna de gentrifierar. 

 

3. The revanchist city (den revanschistiska staden) skiljer sig mot den emancipatoriska staden 

då den revanschistiska staden anses privilegiera medelklassens önskningar och effekterna av 

den framryckande gentrifieringen. Lees refererar till Neil Smith som är en av frontfigurerna 

inom denna gren och menar att innerstäderna inte är emancipatoriska utan ett krigsfält där 

kapital (i form av medelklassen) återtar staden (Lees 2000:389). Medelklassen presenteras 

som passiva instrument för ekonomisk gentrifiering, vilket avsäger dem allt ansvar för sina 

handlingar, något som motsätter sig Leys humanism. 

 

4. A new look at gentrification (En ny syn på gentrifiering), i denna indelning lyfter Lees fram 

Redfern som en huvudperson. Redfern argumenterar för att forskning har hållit sig kring två 

traditioner av förklaringar till gentrifiering, dessa är supply-sided (konsumtionsorienterad) 

respektive demand-sided (produktionsorienterad) (Lees 2000:390). Huvudproblemet för 

Redfern är att forskarna beskriver hur gentrifiering uppstår men inte varför det uppstår. 

Redfern menar att när priserna på bekvämligheter till hus hade sjunker så blir en gentrifie-

ring möjlig. Han har kritiserats för att han bortser från tidigare forskning, samt att hans teori 

helt enkelt inte är tillräckligt övertygande Lees 2000:390).  

 

Diskussionen om gentrifiering är inkluderande eller exkluderande och om det är negativt 

eller positiv är omfattande. Det som kan sägas vara ett signum för den postmoderna staden 

är konsumtion. De fyra ovan nämnda processerna och indelningarna av Lees kan alla tolkas 
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på olika sätt. Å ena sidan kan det tolkas som en sorts konsumtion som i sin tur kan bidra till 

en negativ exkludering eftersom det utesluter de människor som inte har råd att konsumera. 

Å andra sidan kan det upplevas som positivt då personer kan få välja att hålla sig till sin egen 

grupp av människor som har samma typ av livsstil.  

 

Innerstaden upplevs ofta som den goda staden även om den bidrar till segregering och inte är 
inkluderande. Just innerstaden döljer sin problematik med att bidra till segregering då den 

inte anses vara ett problemområde (Forsemalm 2003:162). Johansson (2003) diskuterar 

Sharon Zukins teori om den abstrakta staden som handlar om omvandling av städer från 

industristad till kunskapsstad, en postmodernisering av städer. Detta har skapat mer segre-

gerade städer då det bygger upp osynliga och synliga murar mellan stadsdelar och stadsrum 

genom att polarisera olika typer av grupperingar. Genom detta skapas arenor för olika typer 

av upplevelser och konsumtion (Johansson 2003:167-168). Sammanfattningsvis kan det 

sägas att om något verkar som inkluderande verkar det oftast samtidigt som exkluderande.  

 

3.4 Gentrifiering genom kultur eller marknad 

Det tolkas som att det finns två övergripande grenar av gentrifiering. Supply-sided och de-

mand-sided vilket hädanefter kommer översättas till konsumtionsorienterad respektive pro-

duktionsorienterad gentrifiering. David Ley, likt Sharon Zukin, fokuserar på de kulturella 

drivkrafterna och är då konsumtionsorienterad. Han undersöker förändringar inom indu-

strin, sysselsättningar och demografiska strukturer. Ley gör det genom att studera olika typer 

av livsstilar och hur bostadsmarknaden ter sig i innerstaden (Ley 2004) .  

 

Ley presenterar tre propositioner som inriktar sig på ekonomi, det sociala och kultur, dessa 

inriktningar ska enligt honom vara förklarande till att det är kulturella drivkrafter som dri-

ver på inflyttningen till innerstaden. Den första propositionen som inriktar sig på det eko-

nomiska handlar om samhället som övergår från att producera varor till att producera ser-

vice och tjänster. Det Ley vill säga är att den nya liberalismen kom att handla om konsumt-

ion istället för produktion. Den andra propositionen handlar om statens inflytande i den 

postindustriella staden. Nya grupper utmanar den traditionella lobbyismen på en politisk 

arena för beslutsfattande. I den tredje propositionen belyser Ley att individualitet har fått en 

ny betydelse och uttrycker sig genom kulturella uttryck. Detta är klassen som inriktar sig på 

service och tjänster och har gett ett starkare värde åt sinnlig och estetisk filosofi (Hamnett 

1991:236). Richard Floridas (2006) kreativa klass handlar om en grupp människor som 
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besitter starkare ekonomi och estetiska värden. Egenskaper vilka används för att represen-

tera sin individualitet. Det är konsumtionen som är den viktiga handlingen för denna grupp. 

En tolkning är att den kreativa klassen identifierar sig genom just konsumtion. 
 
Arkitektur, livsstilar och demografi är faktorer som skapar ett rykte och en uppfattning för 

ett specifikt område (Cole 1985:1). Dessa kulturella drivkrafter kan locka människor med en 

viss konsumtionsorienterad livsstil. Genom att använda sig av demografiska förklaringar i 

historien så visar Ley på produktionen av gentrifierare (Ley 2004:254). Ett exempel kan vara 

att allt fler blev högutbildade inom samhällsvetenskapen under 1960-talet, vilket ledde till att 

det kulturella kapitalet värdesattes högre och av fler. Under 1980-talet kom konsten att bli 

mer sammanflätad med kapitalintressen, vilket i sin tur ledde till att konsten blev en han-

delsvara (Ley 2004:254). 

 

Den andra grenen av gentrifiering företräddes av Neil Smith och hans teori om rent-gap som 

handlar om skillnaden mellan det potentiella markvärdet, och det faktiska markvärdet, vilket 

styrs enligt pågående markanvändning. Smith menar att gentrifiering är en produkt av bo-

stads- och fastighetsmarknaden. Till skillnad från Leys teori som framhäver kultur och kon-

sumtion, så menar Smith att Ley glömmer bort producenternas handlingar och vill inkludera 

bl.a. hyresgäster, banker, mäklare, investerare och myndigheter i processen. Hamnett menar 

att det måste ske en kombination av de två teorierna, vilket Smith vill påpeka att Ley har 

misslyckats med (Hamnett 1991:238). Smith försöker kombinera dessa två men ger ändå de 

ekonomiska värdena en klar dominans. 

 

Det viktiga med dessa två teorier är att kunna använda de olika faktorerna och binda de två 

versionerna samman. Båda teorierna har bidragit med viktiga element för forskningen inom 

gentrifiering. Det är den fortsatta forskningen som skall kunna länka samman dessa teorier 

och visa på hur de kan appliceras över gränserna. För om vi tittar på teorierna så utesluter de 

egentligen inte varandras faktorer, de lyfter endast fram olika faktorer som avgörande, vilket 

i sig talar för att gentrifiering blir platsspecifikt. Varje process har sina egna drivkrafter som 

på något vis går att lokalisera till någon av eller båda teorierna.  

 

3.5 Gentrifiering genom platsmarknadsföring 

Stadspolitiska strategier som platsmarknadsföring har idag fått ett ökat intresse (Spjuth 

2006, Strömberg 2005a & 2005b). En form av urban stadsförnyelse som kommer med plats-
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marknadsföring är gentrifiering. Allt fler små företag flyttar in i de postindustriella städerna 

och dessa företag är ofta inriktade på den kreativa industrin som konst, film, media, mode, 

tv, bokförlag, underhållning och detaljhandel. Dessa städer har företag som är beroende av 

turism inom konferens och kultur (Eisenschitz 2010:80). Dalia Mukhtar-Landgren har stu-

derat vem som inkluderas respektive exkluderas i platsmarknadsföring med just Malmö som 

exempel (Mukhtar-Landgren 2005 & 2008). 

 

Även den fysiska strukturen är något som platsmarknadsföring utnyttjar när det gäller: 

industriella kvarlämningar, nära till vatten, trendiga områden eller den post-moderna mixen 

av renoverade tidstypiska byggnader (Eisenschitz 2010:81). Gentrifiering är en nyckelfaktor 

när det kommer till platsmarknadsföring eftersom det kan öka värdet av ett område. När 

stadsutveckling genom gentrifiering ses som en vinnande metod för att locka medelklassen i 

en stad uppstår gärna kloner av dessa områden (Eisenschitz 2010:83). Detta är även en kritik 

mot platsmarknadsföring eftersom det leder till en utformning som ofta innefattar samma 

typ av konsumtion och/eller kultur.  
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4. Konstnären 

Enligt professor Ann Markusens (2006) text Urban Development and the Politics of a Crea-

tive Class: Evidence from the Study of Artists så lever konstnärer ett fritt och mobilt liv ge-

nom sitt yrke, då de i många fall är anställda av sig själva. I texten kritiserar Markusen 

otydligheten i Richard Floridas begrepp den kreativa klassen för att han bortser från en 

djupare definition av begreppet kreativitet (Florida 2006 i Markusen 2006:3-7). Markusen 

vill genom sin text visa att det inte går att använda sig av Floridas kreativa klass för att för-

klara hur kultur ska främja ekonomisk utveckling i en stad. Det är istället konstnären som 

har en betydande roll i denna process. Advokaterna och ingenjörerna som tillhör den krea-

tiva klassen exkluderas inte ur denna process utan ses som en del i den sociala och politiska 

utveckling, som tar avstånd från den nyliberala agendan (Markusen 2006:2). Markusen 

menar att Floridas arbete antar att urban utveckling drivs av innovativt arbete som genere-

rar till export och import. Konsten och konstnärer däremot ses som bidragande faktorer till 

regional tillväxt och inkomst då de lockar turister från andra regioner samt att genom att 

sälja sin konst och marknadsföra sig själva bidrar de till en sorts individuell export (Marku-

sen 2006:15). Konstnärer blir automatiskt politiskt aktiva i många fall då flertalet engagerar 

sig i samhällsfrågor genom sin konst. Många deltar i eller skapar konst på fritiden som en 

hobby. Markusen vill ändå inte definiera dessa som konstnärer. En fråga som kan härledas 

utifrån Markusens definition av konstnärer är: Bidrar inte även ”hobbykonstnärer” till 

skapandet av en identitet inom ett område? Även om de inte tillhör en viss yrkesgrupp så 

kan de ändå ha samma värderingar och intressen som gruppen av yrkesverksamma konst-

närer har.  

 

När det gäller lokalisering och platser att bosätta sig på för konstnärer så värdesätts de äldre 

arbetarklass- och industriområdena. Dels för att de kulturella preferenserna som konstnä-

rerna eftersträvar finns i dessa områden. Dels för att det finns tillgång till större lokaler och 

för att hyrorna är lägre. Särskilt lockande anses det vara med en mångfald av etnicitet, vilket 

annars brukar vara mindre lockande för den konventionella medelklassen (Claufield 

1994:163). Det kan ses som att det är just dessa faktorer som skapar en viss autenticitet i ett 

område. Autenticiteten är det som konstnärerna och kulturarbetarna är ute efter. Genom att 

värdera detta bryter de med medelklassens normer, vilket kan sägas vara utmärkande för det 

bohemiska livet. 

 

Markusens teori är att konstnären kan fungera som import substitut. Med detta menar hon 

att konstnären kan ersätta en viss export och bidra till landets självständighet inom exempel-
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vis livsmedel, teknologi eller försvar. Import-substitut kan fungera som en källa till sekulär 

tillväxt och genom att ersätta import, exempelvis genom direkt export av deras arbete. Detta 

substitut kan verka på ett innovativt plan och ska leda till fler arbetstillfällen då konstnärer 

kan bidra även till icke-konstnärliga arbetsområden (Markusen & King 2003:24). Viktigt att 

lyfta fram är att import substitut är beroende av de investeringar som görs inom konsten och 

de kulturella institutionerna. Även om konstnärerna ofta besitter värderingar som går emot 

den konservativa politiken, så utnyttjas deras talanger och kunskaper för just detta. Om 

import substitut leder till fler arbetstillfällen för konstnärerna kan frågan ställas: På vems 

bekostnad?  

 

Konstnärer kan säkert vara med och bidra inom ovanstående områden som Markusen näm-

ner. Det finns dock en problematik med att konstnären går in i vissa yrkesroller som de inte 

alltid har rätt kunskaper för. Flera konstnärer utför sociala experiment där de inkluderar 

människor samt intar rollen av socialarbetare eller konfliktlösare. Frågan kan ställas om 

detta agerande inte kan leda till negativa konsekvenser? Konstnären ges ibland för stor tillit 

men möts av attityden: ”De försöker åtminstone lösa samhällsproblem” eller ”att det är ju 

ändå bara konst.” Fungerande experiment kan ses som ett stöd för Markusens teori om 

konstnären som ett import substitut.  

 

4.1 Kulturen och konstnärers roll för gentrifiering 

Konstnärer besitter ett starkt kulturellt kapital och har pekats ut av forskare som drivande 

agenter för gentrifiering. Detta har framhållits av bl.a. Sharon Zukin (1989) i sin bok Loft 

Living, Cameron och Coaffee (2005) i sin text Art, Gentrification and Regeneration - From 

Artist as Pioneer to Public Arts samt Deutsche och Ryan (1984) i sin text The fine arts of 

gentrification. Tidigare har det nämnts att det skapas en paradox skapas då konstnärer 

många gånger får ekonomiskt stöd genom stipendier och subventioner av en grupp vars 

politik och värderingar de inte stödjer. Ändå kan konstnären förbli en viktig kraft för inno-

vation, samtidigt som konstnären håller sig samhällskritisk.  

 

Konstnärer är viktiga inom upprustning och uppgradering av stadsdelar. Det är på detta sätt 

de blir drivkrafter till en process av gentrifiering (Zukin 1989, Cameron & Coaffee 2005, 

Deutsche & Ryan 1984). Konstnärerna är ofta högutbildade personer med högt kulturellt 

kapital, trots det brukar inte deras inkomster motsvara detta. Därför bosätter sig de sig i 

tidigare nämnda områden. Här kan deras närvaro i samband med andra faktorer utnyttjas av 
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entreprenörer och investerare. De kan bidra till höjda hyror, omvandling till bostadsrätter 

och inflyttning av handel. Att konstnärers närvaro utnyttjas kan ses som en konstnärlig 

produktion. Konstnärligt företagande utnyttjas av entreprenörer för att omvandla bostads-

områden och för att sedan kunna plocka ut en ekonomisk vinst (Zukin 2011:12).  

 

Ett annat användbart begrepp i diskussionen om gentrifiering med kopplingen till kulturella 

värden är Sharon Zukins begrepp autenticitet. Medier omvandlar den lokala identiteten till 

något attraktivt för den nya urbana medelklassen som i sin tur tar den i anspråk. Det är 

typiskt för byggherrar och politiker att utnyttja dessa kreativa platser för att investera i och 

sedan anta att en del av vinsterna i slutändan hamnar hos de mindre bemedlade. Ruffighet-

en, den upproriska historien och uppfattningen om att mindre bemedlade människor också 

har en rätt till staden har i verkligheten suddats ut (Zukin 2011:13-14).  

 

Staden besitter en kommunikation mellan två sidor av autenticiteten nämligen den ursprung-

liga och den nystartade (Zukin 2011:15). Alltså uppstår det en konflikt mellan det som alltid 

har funnits och det som de nya generationerna skapar. I den ursprungliga autenticiteten 

handlar det om ett återskapande av traditioner. I den nystartade handlar det om en nypro-

duktion av en livsstil och denna nyproduktion kan tolkas som ett verktyg för att tränga ut 

människor (Zukin 2011:23).  Autenticitet har förmågan att skapas utifrån delar av kulturella 

referenser som graffiti, offentlig konst, ruffighet och kriminalitet. De är inte reella men på-

verkar våra föreställningar om områdets kulturella autenticitet. På så vis blir begreppet ett 

verktyg i dagens kulturkonsumtion, en kulturell typ av makt över stadsrummet (Zukin 

2011:23).  

 

Vår syn på urban är i slutändan subjektiv då vi studerar ett områdes autenticitet som en 

produkt eller ett objekt. Är ett nergånget område intressant eller inte? Ju billigare ölen är på 

en pub, ju fler grannar som hälsar på varandra eller ju mer graffiti det finns i ett område 

desto mer autentiskt uppfattar vi området som (Zukin 2011:42). Zukin menar att detta är 

utgångspunkter som egentligen handlar om oss själva och att den autenticitet vi skapar uti-

från oss själva innehar en makt över stadsrummet. 

 

Hackworth och Smith (2001) har delat in gentrifiering i tre grupper varav den andra grup-

pen av gentrifiering har pågått ända in på 1980-talet. Den andra gruppens gentrifiering ses 

ur ett bredare spektrum av ekonomiska och kulturella processer på en global nivå. Den 

tredje anses vara en intensifiering av den andra gruppen. Skillnaden är att nu står den pri-

vata marknadens finansiering bakom. Detta har bidragit till en ökad kommersialisering av 
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konst och kulturellt kapital genom en nyliberal ekonomi (Cameron och Coaffee 2005:4-6). I 

den tredje gruppen finner vi public policy som vill använda sig av positiv gentrifiering och 

menar att det går att omvandla till fördel för både befintliga boenden och nyinflyttade. Till-

vägagångssättet inkluderar projekt med offentlig konst, samt kulturfaciliteter som är spons-

rat av kommunen och andra lokala organ (Cameron och Coaffee 2005:7). 

 
Det stadsliv som utvecklas i nya former kan kopplas till nya synsätt på städer, grannskap, 

konsumtion och byten av nya arbeten. Utveckling kan ske genom att det bildas nya urbana 

livsstilar (Sassen 2007:101). En utveckling i globaliseringens tecken, med ekonomisk, kultu-

rell och social betydelse kan vara utmärkande för en ny urban regim (Lilja 2011:176). En 

stad där grupper polariseras genom livsstilar som i sin tur bidrar till segregering. Det finns 

en hög arbetsmoral bakom detta stadsliv, alla små kaféer, butiker och studios skapas inte av 

sig själva. Dessa personer är de urbana höginkomsttagarna, eller de urbana professionella 

som de även kan kallas (Lilja 2011:177). Det är deras önskemål och behov som skapar ef-

terfrågan på varor och tjänster som är mer privata och anpassade efter kunden. Det finns 

två egenskaper som skiljer samtidens förhållande från det tidigare. Det första är att gruppe-

ringen av urbana höginkomsttagare har vuxit, dessutom i en allt högre takt. Det andra är 

att gruppen har blivit allt mer utmärkande genom dess gentrifiering av innerstaden. Detta 

genom en specifik konsumtion i samband med sin livsstil (Lilja 2011:177). Denna grupp av 

höginkomsttagare skiljer sig från de konservativa höginkomsttagarna och överklassen på 

det viset att de satsar på just livsstil. Det är vanligt att båda i hushållet satsar på karriären 

och att barnafödandet skjuts upp. Alltså ökar nivån i hushållets inkomst, vilket också med-

för tillgången till en ny livsstil.  

 

Sammanblandningen av konsumtion och kultur har gett upphov till en symbolisk ekonomi 

(Zukin 1998:13). Det innebär en ökad efterfrågan av delikatesser, skräddarsytt och ekolo-

giskt. I slutändan kan de nya livsstilarna med de urbana professionella tolkas som kulturella 

subkulturer. Grupperingarna är starkt betonade av just kulturella aspekter med en eftersträ-

van att bygga på sitt kulturella kapital. Relationen mellan olika grupper som flyttar in i äldre 

områden kan bäst förstås i en kontext av entreprenörskap av en marginell kulturell praxis 

(Caulfield 1994:167). Alltså kan de kulturella preferenser som lockat de urbana professionella 

förloras genom denna appropriation.  
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5. Sofielund i Malmö då och nu 

Malmö likt många andra städer satsar på att bli en kunskapsstad med en utvecklad service- 

och tjänstesektor. En tydlig symbol för kunskapsstaden i Malmö är Turning Torso som är 

ritad av arkitekten Santiago Calatrave. Medan kranen som tidigare fanns i västra hamnen 

stod som symbol för Malmö som industristaden (Dannestam 2009:152). En bidragande 

orsak till utvecklingen mot kunskapsstaden är öppnandet av Malmö Högskola 1998 som 

även hjälper till att attrahera fler företag. Områden som Gamla Väster och Möllevången har 

gentrifierats i denna utveckling och idag används dessa områden genom platsmarknadsfö-

ring. Speciellt fokus finns på restauranger, uteserveringar, konsumtion och kultur.  

 

Malmö har ett arv av att vara en industristad och Sofielund kan i sin tur ses som ett exempel 

på ett område där industriella kvarlämningar nu ska användas i ett exploateringsprojekt. 

Förr kallades Sofielund för Svinaryssland, dels p.g.a. att folk ofta hade grisar på sina gårdar 

och dels att det ansågs ligga väldigt långt bort, likt Ryssland. Idag är Sofielund ett centralt 

bostads- och industriområde i Malmö som ingår i stadsdelen Södra Innerstaden och utgörs 

av delområdena Norra Sofielund, Södra Sofielund och Sofielunds industriområde. Området 

har en tät blandad bebyggelse av sluten kvartersbebyggelse, småskalig bebyggelse från sekel-

skiftet och ett litet område av grannskapsenheter. Den äldre småskaliga bebyggelsen i Sofi-

elund har liten eller ingen trädgård. Grannskapsenheterna har lummiga gröna gårdar. Det 

finns annars få offentliga grönytor (Förstudie av kvarteret Bryggeriet 2011).  

 

Norra Sofielund har idag 3590 invånare. Utmärkande för byggnaderna i området är att de 

har fyra våningar och är byggda mellan 1910 och 1938. I området finns flera småbutiker, 

jouraffärer och pizzerior. Längst i norr är Nobeltorget lokaliserat och delar upp Sofielund 

och Östra Sorgenfri. Sofielundsskolan och andra förskolor finns runt om i området.  
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3. En gata i Norra Sofielund.

Fotograf: Olga Schlyter 

Södra Sofielund består av arbetarbostäder från 1920-talet. Invånarantal är 4366. De flesta av 

de större byggnaderna är ritade av arkitekten Axel Carlsson från 1950 och 1960-talet. I om-

rådet finns ett flertal livsmedelsbutiker, restauranger, förskolor och serviceställen. Det före 

detta bryggeriet som ägdes av Pripps innehåller idag en inomhusanläggning för skate-

boardåkning och affärer. Industriområdet växte fram under 1900-talet och etablerade sig 

under 1930-talet. Första tanken var att området endast skulle innefatta bostäder, men 

stadsplanerna fick ändras när man insåg att utrymme för industrier behövdes. Planeringen 

pågick fram till 1980-talet, då industrier började flytta och lägga ner sina verksamheter. 

Idag har nya influenser hittat hit, exempelvis invandrarföreningar, en moské, klubbar och 

olika import företag. Allt fler föreningar flyttar in i området, exempelvis: Studiefrämjandet, 

Vuxenskolan, Arena 305 och flera kultur- och konstföreningar. Det är den goda tillgången 

på lokaler och de billiga hyrorna som har skapat ett starkt föreningsliv i området (Förstudie 

av kvarteret Bryggeriet 2011).  
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4. Bild på Garaget med Arena 305. Kulturhus och bibliotek. 

Fotograf: Ronny Åkerberg 

Statistik taget från Malmö Stads områdesfakta visar vissa förändringar angående vilka som 

bor i området (Se bilaga 2-5 för områdesfakta). Mellan 1996 och 2008 minskade antalet 

invånare med utländsk bakgrund från 36 % till 31 % och antalet invånare som lever med 

försörjningsstöd eller med socialbidrag minskade från 33 % till 16 % i Norra Sofielund. Även 

i Södra Sofielund har det skett en markant minskning av försörjningsstödda personer från 

38 % till 23 %. Arbetslösheten har minskat från 11 % till 4 % respektive 6 % i områdena. 

Personer med eftergymnasial utbildning har ökat från 21 % till 47 % i Norra Sofielund och 

18 % till 33 % i Södra Sofielund.  

 

 



 24 

 
5. Bild från Södra Sofielund som visar variationen på arkitektur.

Fotograf: Olga Schlyter 

Siffror från 1993 och 2006 visar att även medelinkomsten har ökat. I Södra Sofielund har 

den ökat från 114 800 kr till 146 672 kr och i Norra från 111 900 kr till 153 257 kr. Dessa 

siffror är alla indikatorer på att det är en ny socioekonomisk ställning i området. Det visar 

att det är färre med utländsk bakgrund och fler invånare som inte har behov av bidrag. Det 

sänkta behovet av bidrag och den sänkta arbetslösheten kan hänga samman med att fler i 

Sofielund har skaffat sig eftergymnasial utbildning, vilket leder vidare till att medelinkoms-

terna höjs. Tydligt är att det håller på att ske en förändring i Sofielund där en ny typ av 

klass eller gruppering bosätter sig. Omkring 1800-2200 personer flyttar in och ut årligen 

tillsammans med Norra och Södra Sofielund från 1992 till 2007.  

 

5.1 Sofielund genom betraktarens ögon 

”Ett av Sveriges fattigaste områden, sägs det. Rasmusgatan är smockfull av människor, mest 

mycket unga män. Områdets image är schizofren. Å ena sidan rubriker om droghandel och 

gängkriminalitet. Å andra sidan artiklar om Seveds strålande framtid som hippt kulturkvarter.” 

(Svensson, P. www.sydsvenskan.se) 
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Fast besluten om att allt som skrivits av media var överdrifter besöker jag området. Uppe vid 

Sevedsplan strömmar hög rap-musik ut från ett öppet fönster och på andra sidan gatan står 

en uppeldad soffa, trasiga möbler och graffiti finns lite här och var på elskåp och husfasader. 

Tankarna söker sig till amerikanska våldserier som The Wire och The Shield. Men de skakas 

bort med inställningen om att det är löjligt att tänka så. Ryktet etablerar sig dock inom en 

när ens vän ber en att stoppa ner kartan för att undvika konflikter. Men det finns helt klar en 

charm, ett lugn, som informanterna beskriver det som under intervjuerna. På flera ställen 

finns målningar på elskåp och fasader som bidrar till en speciell atmosfär. På vägen efter 

Nobeltorget in mot Sofielund finns byggnader av tegel med stora entréer och glasade portar 

som ger insyn till innergårdarna. På bottenvåningarna finns en del verksamheter som t.ex. 

en frisör, pizzeria och jourbutik. Mot Nobelvägen ligger det fler restauranger och pubar. Jag 

följer Hasselvägen upp och möts av ett hus som kunde tillhört ett miljonprogramsområde, 

men det ligger för sig själv. En av mina informanter som har bott i detta hus har sagt:  

 

”Vi bodde ju i fattighuset med bara arbetslösa och invandrare. Men det var ju det som var roligt 

också, jag hade aldrig träffat på dessa människor annars. De finns ju inte i min krets eller inom 

min sysselsättning.” (Intervju med boende i Sofielund 18/4,-2013) 

 

Bredvid detta hus ligger äldre byggnader, som har använts under inspelningen till Maria 

Larssons eviga ögonblick som utspelar sig på tidigt 1900-tal. Det är häromkring, på de smala 

gatorna som känslan av kvartersstaden upplevs, d.v.s. det småskaliga och familjära, där bo-

ende engagerar sig i sina små lummiga trädgårdar. Vissa lägenheter i dessa byggnader är 

skonade från renoveringar till mer modern stil enligt några av informanterna. Här finns 

också de små tegelhusen som är väldigt populära i området. Efter att ha korsat Lönngatan 

visar sig en något annorlunda arkitektur, funkis, mer färger och det är här vi hittar Seveds-

plan och Rasmusgatan. Ett barn leker på lekplatsen med en otålig pappa som står och över-

vakar. Det är här musiken strömmar ut från ett fönster och en halvt uppeldad soffa står 

utanför ett hus.  

 

På andra sidan Ystadvägen ligger villaområdet som består av en massa små och större hus, 

de flesta i tegel. Byggnader i olika storlek och former finns här, smala och avlånga byggnader 

blandas med låga och breda byggnader. Det finns även hus vars tak har fallit in och trädgår-

dar som är igenväxta, platser som har blivit övergivna. Vägen fortsätter mot det omtalade 

Özen allfrukt, en livsmedelsbutik som säljer det mesta. Det är en stor byggnad, och sorti-

mentet är väldigt brett, konsumenten kan välja mellan sex olika sorters halloumi, nötter och 
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torkad frukt i lösvikt, hyllvis med inlagda grönsaker och hummus. Det finns även en egen 

avdelning med bakverk där en kunde välja mellan många olika baklavas. Det var en bland-

ning av människor som var här och handlade, allt från hipsters till invandrare.  

 

På väg mot Nobeltorget passerade jag de större tegelbyggnaderna och pampiga sekelskiftes 

byggnader som har massvis med detaljer på sina fasader. Arkitekturen, människorna och alla 

de små kulturella verksamheterna som jag har passerat på vägen bidrar till en speciell histo-

risk atmosfär med samtidens mångfald av etnicitet. Vi kan göra en dekonstruktion av Sofi-

elund genom att vända på hierarkin av det som presenteras, likt filosofen Jaques Derrida 

(Powell 1997:26). Avlägsnar vi det tydliga som den blandade etniciteten av invånare och de 

senaste tillskotten av arkitektur, kan vi se en plats som representerar en del av Malmös indu-

strihistoria, dit arbetare en gång flyttade när staden var ett expanderade industriområde.  

 

”Sofielunds rykte har sedan länge varit dåligt”, säger en informant som var fastighetsskötare i 

området för en 20 år sedan. Fullt av knarkare i hela kåken, ”vi gick aldrig dit ensamma på 

jobb.” Detta är en uppfattning som fortfarande lever kvar idag, och många har säkert avsnit-

tet om Seved från uppdrag granskning färskt i minnet där Janne Josefsson och Ilmar Reepalu 

blir avbrutna av några stökiga killar under en intervju på Sevedsplan. Reepalu menar att det 

är några som anser att de äger stadsdelen och försöker sätta normen (Internet 1). Arvid 

Hägg som är konstnär och boende i området säger följande om händelsen: 

 

 

”Här ska det påpekas att de ungdomar som anser journalisten vara en förlängning av ett sam-

hälle de föraktar också i många fall har utnyttjat medielogiken. Jag tänker närmast på den hän-

delse när Uppdrag granskning var på besök i området för att göra reportage och situationen ur-

artade. Jag skulle tro att detta snarare är ett uttryck för misstro mot samhället i stort än en vilja 

att visa fram sitt område som farligt” (Intervju med Arvid Hägg, konstnär och boende i Sofi-

elund, 22/4-2013) 

 

Trygghetsaspekten är ofta omtalad när det kommer till Sofielund. En annan informant som 

är boende i Sofielund bekräftar att denna uppfattning om Sofielund mest består av rykten 

genom att jämföra Sofielund med Slottsstaden i Malmö: 
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”Det är ju ryktet om Sofielund som bidrar till en otrygghet. När jag bodde i Slottsstaden så 

kände jag mig aldrig otrygg, men där finns ju inte heller ryktet. Det känns som ett lugnt område, 

lite knarkhandel och kids som håller ihop i gäng. Men jag tycker det är ganska roligt. Jag förstod 

ju inte det från början men det är ju bara kids som är uttråkade och de är inte farliga.” (Intervju 

med boende i Sofielund, 18/4-2013) 

 

Problemet enligt några av informanterna verkar vara att det finns en brist på verksamheter 

som har öppet senare på kvällarna. En informant berättar om en vän som blev nedslagen 

förra helgen och säger:    

  

”Det är för lite verksamheter, skulle behöva finnas fler barer och kaféer. Detta bidrar ju till 

otryggheten för det finns ju inget öppet.” (Intervju med boende i Sofielund, 18/4-2013)   

 

Sofielund verkar upplevas av flera som en sovstad, samtidigt som det påpekas att det finns en 

rörelse av människor i området. En informant som är boende i området uttrycker sig såhär 

angående folklivet och Sofielunds omvandling:  

 

”Men det jag gillade med området var att det kändes som en småstad, det är mycket folk som rör 

sig där, folkliv, många arbetslösa som hänger på gatan…hehe…Asså något håller ju på att för-

ändras, folk flyttar dit med idéer, det finns mycket där. Och Malmö Stad har koll på detta och 

spinner vidare på det, som kollektivhusen vid Klara förskola, där ska de ju ha verksamheter i 

botten.” (Intervju med boende i Sofielund, 18/4-2013) 

 

En annan informant som bor i Sofielund påpekar att det är skillnader mellan Södra och 

Norra Sofielund. Just genom den allmänna uppfattningen som finns genom medier: 

 

”Det blir som två olika områden, i Norra Sofielund flyttar folk in med sina barnfamiljer i något 

av de fina tegelhusen. Södra Sofielund får ju så mycket skit på grund av Seved och det som hän-

der där omkring. Det är stor skillnad på uppfattningarna om de två områdena. Det är medel-

klassen från Möllan som söker sig till Norra och de som söker sig till Södra, runt Seved är nog 

studenter…de med lite mindre ekonomiska förutsättningar.” (Intervju med boende i området, 

20/5-2013) 

 

Sofielund är ett område med hög kriminalitet och Rasmusgatan omtalas som den farligaste, 

och drogtätaste gatan i Sverige. På Malmö kommuns hemsida finns olika projekt presente-
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rade för att göra Seved och Sofielund till en tryggare plats. Samtidigt som området lider av 

detta dåliga rykte så är ändå den generella uppfattningen om Sofielund att det är ett vackert 

och trivsamt område. Arvid Hägg säger: 

 

 ”Jag tycker Sofielund är ett vackert område, den blandade bebyggelsen samt att området inte är 

”sönderrenoverat” tycker jag är trevliga inslag att ha i min närhet” (Intervju Arvid Hägg, konst-

när och boende i Sofielund, 22/4-2013) 

 

En annan informant som bor i området vill lyfta fram närheten till sin bekantskapskrets och 

de lägre hyrorna förutom den tjusiga omgivningen: 

 

”Här finns det bättre hyror, billigare boende, extremt fint med tjusiga gamla låga hus och en va-

riation av hus. Man behöver inte bo i det finaste huset själv, jag bor i det fula huset, Nya gården 

som det kallas, men jag har ju utsikt över husen där de spelade in Maria Larssons eviga ögon-

blick.” (Intervju med boende i Sofielund, 20/5-2013) 

 

Andra kvaliteter med Sofielund som beskrivs i intervjuerna är dess centrala läge och att 

områdets invånare är av blandade åldrar och etniciteter. Det beskrivs även att det finns en 

rörelse av människor och nästan ingen trafik, vilket skapar ett trivsamt lugn i området. Alla 

informanter som är bosatta i Sofielund trivs, även de få som inte var kulturellt verksamma. 

Det var inte heller någon som uttryckte sig vara en Sofielundsbo, samtidigt var samtliga 

överens om att det fanns ett lugn som gav en trygghet och en gemenskap. Det vi kan lyfta 

fram utifrån dessa intervjuer är att arkitekturen har betydelse för att skapa en trygghet och 

en känsla av att man hör hemma.  

 

5.2 Sofielunds kulturella och konstnärliga uttryck 

Under intervjuerna uttrycks graffitin som ett signum, även hiphop aktiviteter som finns i 

området lyfts fram:  

 

”Graffiti och gatukonst passar ju bra in för de finns ju ödetomter och så, och det är väl både 

legalt och illegalt antar jag. Men det känns ju bra att någon tar platsen i anspråk. Det finns ju 

också den här hiphop/rap skolan, de hänger ju utanför och spelar musik och dansar. Det 

finns mycket som händer, och det är väl på grund av att det finns billiga lokaler.” (Intervju 

med boende i Sofielund, 18/4-2013) 
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6. Graffiti i Sofielund. 

Fotograf: Dekis 

Det finns en hög andel boende i området som är engagerade i konstnärliga och kulturella 

arrangemang som inte uttryckligen kallar sig för konstnärer. Ett exempel är två informanter 

som båda skapar konst, men de kallade sig inte konstnärer. Samtidigt var båda med och 

deltog i arrangemang av filmvisningar, klubbar och var aktiva i feministiskt forum, aktivite-

ter som alla ägde rum i Sofielund. De intervjuade verkar överens om att en gentrifiering av 

området är på gång samt att konsten är något som används av större kapitalistiska krafter. I 

frågan om de kulturella värdena i området svarar en informant:  

 

”Men man märker ju också att det är allt fler konstnärer som bosätter sig i området, det finns 

bra lokaler för den typen av arbete i Seved. Flera billiga ateljéer finns här för att locka konstnä-

rer, det är ju tydligt.” (Intervju med boende och verksam i Sofielund, 24/4-2013) 

 

Vi talar vidare om konstnären som förkroppsligad nyliberalism och svaret blir:  

 

”Nej, konstnären är fattig men har hög kulturell status som gör att de hamnar i denna typen av 

område. Det är deras kulturella status som utnyttjas av bostadsbolag. MKB hyr ut till vita konst-

närer i Seved. Leonard Galleri hyr ut till konstnärer för att höja statusen. Konstnärer utnyttjas 

mer av kapitalstarka krafter, Leonard har ju sänkt hyran för just konstnärer.” (Intervju med bo-

ende och verksam i Sofielund, 24/4-2013) 

 

Efter att jag sökt kontakt med rektorn på Konsthögskolan klargjorde rektorn via e-mail 

varför de placerade sitt elevgalleri i Sofielund. Annan intressant information i detta svar är 

att konsthögskolans elever bosätter sig just i Sofielund:  
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”Vi behövde en ny gallerilokal som var tillräckligt stor och flexibel för våra behov, och hittade en 

nerlagd snickeriverkstad på Ystadvägen 22. Vi tyckte läget var lämpligt, eftersom flera andra 

konstinstitutioner fanns där – KKV Monumentalverkstad, Skånes konstförening, performance 

studio Lilith, och då även galleri elastic. För oss var detta inte en gentrifieringsfråga. Ganska 

många av våra studenter bor f.ö. I området.” (Intervju med konsthögskolans rektor, 23/4-2013) 

  

MKB’s affärsutvecklare Anna Wiking identifierar några kulturella uttryck genom att svarar 

på frågan om vad det finns för potential med Sofielund.   

 

”…industrin, den äldre arkitekturen, mångfalden, rötterna till arbetarstaden och en del av Mal-

mös historia finns här.” (Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare på MKB, 7/5-2013) 

 

Dessa faktorer är kulturella preferenser som tillhör den ursprungliga autenticiteten. Wiking 

ser inte gentrifieringen som ett hot mot detta, utan snarare en förlängning av det som redan 

finns i Sofielund. Vi diskuterar även Sofielunds plats i en gentrifieringsprocess och Wiking 

säger:  

 

”Man märker att det är något på gång även om det inte har flyttat in kaffebarer och tatuerings-

studios än, men det finns helt klart en attraktion här” (Intervju med Anna Wiking, affärsutveck-

lare, 7/5-2013)  

 

Wiking syftar i citatet på att det finns kulturella preferenser i området som drivkrafter och 

att en omvandling är på gång. Anna Wiking berättar att även att:  

 

”…vi har ett konstnärskollektiv där personer hyr en plats i en källarlokal för någon hundralapp i 

månaden. Eftersom det är en källarlokal så vet jag inte i vilken utsträckning den subventioneras 

då våra intäkter på dessa inte är så stora vid uthyrning.” (Intervju med Anna Wiking, affärsut-

vecklare, 7/5-2013) 

 

Detta är en tillgång som riskerar att försvinna genom andra investeringar inom kulturen och 

den fysiska strukturen. Det finns en risk att tillgången till kultur privatiseras när efterfrågan 

blir för stor och Sofielund förlorar då sin ursprungliga autenticitet i denna förvandling. Det 

nyss nämnda är enligt flera informanter en rädsla som beskrivs som: 
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”Sofielunds Folketshus- det är folklig kultur, kultur som kan frodas på ett folkligt plan. Tillskill-

nad från många andra gallerier som öppnat upp här.” (Intervju med boende och verksam i Sofi-

elund, 25/4-2013)  

 

Det som tydligt kommer fram under intervjun med Wiking är den idag omtalade boende-

karriären. Vi symboliserar inte bara staden utan även vår egen status genom bilar, kläder och 

andra accessoarer, vår bostad ska genomlysa en urban livsstil eller en kulturell konsumtion 

(Zukin 1995:2). Det är en slags investering i den symboliska ekonomin. Efterfrågan styr vär-

det på ett boende och detta sker genom tillgång till kaféer, restauranger och konst. Dessa 

faktorer blir urbana värden som bidrar till de höjda bostadspriserna (Lilja 2011:171). Genom 

projektet med kollektivhusen ser vi utvecklingen mot att boendet kommer bli en sorts mar-

kör. Då projektets karaktär gärna vill lyfta fram innovativa och moderna aspekter av ett 

boende genom att marknadsföra att projektet kommer göra området unikt i Sverige, som 

Carina Svensson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden uttryckte sig i en intervju (Internet 

2). 

 

Flera av informanterna var klart övertygade om att de konstnärliga aktiviteterna i området 

användes av både MKB och Stadsbyggnadskontoret för att sälja Sofielund som en stadsdel 

med högt kulturellt kapital. Ett exempel som kan tas från Sofielund är den brasilianska 

konstnären Limpo Riochas som anställdes av MKB för att måla graffiti på elskåp i området, 

vilket har uppmärksammats. I ett samtal med en informant från MKB visar det sig att det 

satsas på konsten och kulturen genom husfasadsmålningar, målning i trapphus, Sofielunds-

festivalen och planer på ljusinstallationer på den stora skorstenen.  
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7. Limpo Riochas. 

Fotograf: Torbjörn Carlson 

När frågor försöks ställas om värdeökningar av fastigheter i området eller hur Sofielund kan 

påverkas under längre sikt, ignoreras detta helt. Detta kan tolkas som en medveten strategi 

där konst och kultur används som marknadsföring för att locka investerare och en mer 

bemedlad grupp att flytta in. En informant av de tidigare nämnda som deltog i arbetet med 

flera arrangemang berättade om sig själv som bidragande faktor till gentrifiering av Norra 

Grängesbergsgatan genom sitt engagemang i Kontrapunkt, ett kulturhus och ett socialt 

center i Södra Sofielund. Kulturhuset började som något ursprungligt men har resulterat i 

något nystartat, enligt informanten. 

 

5.3 Planeringen kring kvarteret Bryggeriet 

I Sofielund satsar Malmö stad på ett områdesprogram kring Seved. I detta program kan 

punkter lyftas fram som visar på att planeringen är ute efter en konsumtionsorienterad 

utveckling av området där kultur är en drivkraft. I programmet ingår att satsa på kultur, men 

målet är också att näringslivs- och innovationsklimatet ska vara stimulerande för entrepre-

nörer (Planprogram Bryggeriet: Samrådshandling 2012). Idag pågår arbetet med ett exploa-

teringsprojekt i Södra Sofielund som kan kopplas ihop med dessa punkter. Det är kvarteret 

Bryggeriet som utvecklas med just handel, bostäder och kultur. Såhär uttrycker sig Hjalmar 

Falck områdeskoordinator på Stadsbyggnadskontoret i Malmö:  

 



 33 

”Stor potential i området med närheten till Triangeln, centrum, Mobilia etc. Märks att det finns 

tryck från fastighetsägare att satsa här. Bryggeriet kommer dessutom att innehålla en mängd 

andra boendestorlekar som attraherar, förskola, basar, etc. Området i sig är dessutom så blandat 

med boendeformer, tryggheten ökar, det börjar bli renare i området, boende känner sig stoltare, 

så det här kommer att bli mycket bra.” (Intervju med Hjalmar Falck, områdeskoordinator, 20/5-

2013) 

 

 
8. Kvarteret Bryggeriet i Södra Sofielund. 

Enligt Zukin ses det, sedan tidigt 2000-tal, som en strategi att ändra detaljplaner för att 

kunna riva och bygga nytt i denna typ av områden. Detta kan förstås som något som gyn-

nar byggherrar och gentrifieringsprocessen (Zukin 2011:45). Detaljplanen för kvarteret 

Bryggeriet vann laga kraft år 2007 och på frågan om vad som kommer rivas uttryckte sig 

Falck såhär:  

 

”I stort sett allt utom Föreningarnas hus (K-skydd) samt de lokaler som Shoppan finns i. I övrigt 

blir det ett helt nytt område som växer upp.” (Intervju med Hjalmar Falck, områdeskoordinator, 

20/5-2013) 
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Genom detta uttalande visas det att en stor omvandling av området är på gång. Svaret på 

frågan om de kulturella preferenserna i området menar Falck att graffitin, muralmålningar, 

portmålningar och odlingar är alla starka kulturella värden i Sofielund och det finns med i 

planeringen av hela området och kvarteret Bryggeriet. Det ska även satsas mer på odlingar, 

något som en av informanterna oroade sig över då det sågs som en klar koppling till gentrifi-

ering. Även utrymme för handel, restauranger och kaféer planeras in i kvarteret, vilket kan 

leda till att kvarteret blir ett allt mer privat rum. Detta var dock något som en av informan-

terna efterfrågade. 

 

 
9. Bild på Föreningarnas hus i kvarteret Bryggeriet. 

Fotograf: Ronny Åkerberg 

Intrycket är att Sofielund innehar flertalet av de aspekterna som brukar räknas som faktorer 

till gentrifiering, vilket har presenterats tidigare i denna uppsats d.v.s. den blandade bebyg-

gelsen, tillgång till lokaler, industriområdet, den konstnärliga aktiviteten och det centrala 

läget. Är då detta något som Malmö stad och planeringsverksamheten tar i beaktning och 

vilket sätt arbetar dem med dessa värden? En av informanterna berättade att det har bildats 

en gruppering av grannar i Sofielund som vill ta bort all graffiti i området, samt ersätta lek-

platsen på Sevedsplan med odlingar. Sofielund är känt i Malmö för sina stadsodlingar och 

anses vara mycket attraktivt för detta. Informanten menar att det är en liten grupp av gran-

nar som vill:  
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”…göra det fint i området, så de kan öka värdet på sina fastigheter.”  

(Intervju med boende och verksam i Sofielund 22/4-2013)  

 

Informanten var kritisk till odlingsverksamheten i Sofielund och menade att det är en klar 

drivkraft för att locka hit medelklassen och även överklassen i en supergentrifiering i framti-

den. MKB väljer att satsa på odlingar i och med att de jobbar under Malmö stad med upp-

draget att bidra till attraktiviteten i Malmös stadsdelar. Det står uttryckligen utskrivet som en 

strategi att Malmö ska satsa på just stadsodling genom att bevara och utveckla nya kolonilot-

ter (Översiktsplan 2012:33). Förutom odlingar kan de satsningar som görs med de lokala 

konstnärerna för att rusta upp området kopplas till public policy. 

 

10. Inti från Chile arbetar med en stor vägg längs Lönngatan i Sofielund. 

Fotograf: Jacob Kimvall 

I planprogrammet presenterades att planeringen av Sofielund ska bygga vidare på de kultu-

rella och konstnärliga aspekter som redan finns i området. Under målbilder står det att det 

ska satsas på ”Ett vackert och kulturellt rikt bryggeri”, under denna rubrik står det bl.a:  
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”Den äldre bebyggelsen har kompletterats med en unik och upplevelserik byggnad som bidrar 

med att sätta platsen på kartan. Inom Bryggeriet finns även bostäder, platser att träffas på och 

möjligheter till att utöva kultur och sport.” (Planprogram Bryggeriet: Samrådshandling 2012:6)  

 

En unik och upplevelserik byggnad som ska sätta platsen på kartan för tankarna till en kultu-

rell eller konstnärlig institution. Det finns flera exempel på detta, exempelvis Guggenheim i 

Bilbao. Planeringen av kvarteret Bryggeriet kan ses som att Sofielund inkluderas i utveckl-

ingen av Malmö som kunskapsstad. Det handlar om att använda Sofielunds kulturella och 

konstnärliga värden för att bygga vidare på en bild av Malmö som ska säljas ut till Europa. 

Nu ska även dörrarna slås upp till ett vandrarhem i Sofielund där konstnärer i och utanför 

området kommer att ställa ut. Ett koncept som passar väldigt bra in i området och för vidare 

global kulturell konsumtion. 

 

Om vi studerar Malmö stads senaste översiktsplan kan vi läsa om just Malmö som en viktig 

evenemangsdestination genom ett brett utbud av kultur och musik (Översiktsplan 2012:31). 

Det finns alltså en medveten satsning på att använda kultur för att få Malmö att synas bland 

de större städerna i Europa. I kulturpolitiken framhålls att kulturlivet och kulturskapandet 

ska göras allt mer tillgänglig, och den fysiska planeringen ska stödja ett hållbart kulturliv 

(Översiktsplan 2012:33).  

 

I översiktsplanen lyfts också fram vikten av att det ska finnas tillgång till billiga lokaler, så att 

kulturverksamheter ska kunna etablera sig. Det som framhävs är att vikt läggs vid närvaron 

av kulturarbetare i staden, som kan bidra till ett omfattande kulturliv med något för alla. 

Arbetet med detta är viktigt för att bevara och utveckla kulturella och kreativa näringar, som 

i sin tur bidrar till Malmös attraktivitet. Nya lösningar inom fysisk planering ska bidra till att 

utöka antalet medverkande i kulturlivet genom att stimulera praktiserandet av kultur och 

kulturskapande i stadsrummet för både professionella och icke-professionella (Översiktsplan 

2012:33).  

 

I arbetet med kvarteret Bryggeriet tas en kulturell risk upp i planprogrammet. Det är just att 

utbudet av lokaler i Sofielund kan bli mindre tillgängliga då utvecklingen av ett helt nytt 

område kan bidra till att hyror höjs. Frågan ställdes till Hjalmar Falck områdeskoordinator 

om hur han tror att detta kan influera aktiviteten av verksamheter i området, han svarar att: 
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”Tror inte risken är så stor att höjningarna blir så stora. Det är viktigt att övertyga fastighetsä-

garna om vikten av att behålla verksamheter i området. Långsiktighet och relationsförvaltning är 

en win-win situation.” (Intervju med Hjalmar Falck, områdeskoordinator, 20/5-2013) 

 

När frågan ställs om vem som kommer att bo i Sofielund om 20-30 år och hur det kommer 

se ut, svarar boende under intervjuerna att de inte kommer vara kvar då de kommer ha 

trängts undan av stadsförnyelseprojekt och exploatering. På samma fråga svarar Falck:  

 

”I stort sett samma som nu, däremot tror jag kriminalitet och droghandel har trängts undan.” 

(Intervju med Hjalmar Falck, områdeskoordinator, 20/5-2013) 

 

Tankarna är goda om att skapa ett socialt och kulturellt hållbart Sofielund. Även om Falck 

inte anser det när frågan tas upp, så är riskerna höga att med tiden kommer de billiga loka-

lernas hyror höjas och den ursprungliga autenticiteten kommer att tyna bort med den nya 

arkitekturen och de nyinflyttade. Med dessa nya projekt så suddas andra kulturella preferen-

ser ut. Alltså en ursprunglig autenticitet byts ut mot en nystartad. Risken är att till slut kom-

mer endast den mer konsumtionsorienterade kulturen att kunna få plats.  

 

5.4 Nytt boendekoncept ska göra Sofielund unikt 

Förutom kvarteret Bryggeriet så pågår ett annat intressant projekt i Sofielund, kvarteret 

Trevnaden. Det kommer totalt att bli 170 hyreslägenheter, varav 44 i kollektivhuset samt 12 

stycken LSS lägenheter. Anna Wiking, affärsutvecklare på MKB, som var med och utveck-

lade det nya boendekoncept som kommer göra Sofielund unikt, säger:   

 

”Projektet handlar om att arbeta utifrån Malmö Stads förtätningsstrategi och bidra till Malmös 

attraktionskraft” (Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare, 7/5-2013) 

 

Malmö stad arbetar aktivt med förtätning innanför Yttre Ringvägen i Malmö (Översiktsplan 

2012:28). Det handlar om tre nya kollektivhus i Norra Sofielund med olika kollektiva kon-

struktioner för boende. Husen går under namnen Mini, Medi och Maxi. Mini är ett ordina-

rie flerfamiljshus medan Medi har hämtat inspiration från Tietgenskollegiet, en boendeform 

för studenter som finns i Örestad. Överst i huset kommer det finnas lägenheter, i bottenplan 

gemensamma utrymmen. Café och tvättstuga kan ligga vägg i vägg med gemensamhetslokal 

och cykelverkstad. För Maxi har det inletts en dialog med Kollektivhus i Malmö (KIM). 



 38 

Tanken är att det ska vara som ett kollektiv med eget boende men med stora möjligheter till 

gemensamt umgänge, ett mer levande hus (Internet 3).  

 

 
11. Illustration på kvarteret Trevnaden. 

Kanozi Arkitekter 

Den som är intresserad kan nu skriva upp sig för att få bo i något av dessa hus. Utifrån kra-

ven som ställs på de som ska flytta in kan avläsas att det är för en viss grupp.  

 

”Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Den totala inkoms-

ten efter skatt ska motsvara 2 gånger månadshyran.” (Internet 4)  

 

I en intervju med Wiking kom det fram att husen inte kommer innefatta några studentlä-

genheter. På frågan vad en etta i ett kollektivhus kan ha för månadskostnad svarar hon att 

det inte kommer skilja sig från tidigare nyproduktioner och att:  

 
”…vårt senaste projekt kostar 35 kvadratmeter 5800 kr i månaden.” ”…göra det fint i området, så de kan öka 

värdet på sina fastigheter.” (Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare MKB, 7/5-2013)  

 

Det blir nog inga studenter som flyttar in när kravet är att inkomsten ska vara hyran gånger 

två. Vem bor på 35 kvadratmeter för det priset? Kanske arbetande studenter eller den nya 

medelklassen som behöver en övernattningslägenhet? Utifrån siffror på hyra i kollektivhusen 

som Wiking presenterade under intervjun visar det tydligt på att det krävs ett högt ekono-

miskt kapital för att kunna konsumera hållbarhet när det kommer till sitt boende. Hindrar 
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då detta den sociala hållbarheten? Gentrifiering är i grund och botten en politisk kamp om 

rättigheter vilket kan utläsas av konstnären Arvid Häggs uttalande om Sofielunds planering: 

 

”Charmen i Sofielund är avsaknaden av konformitet, både i bebyggelse och befolkning. Så, vad 

vi som medborgare behöver fundera över är: vad byggs egentligen för mig? Behöver jag kaffeba-

rer, designbutiker och spräckliga inneroveraller? Eller behöver jag exempelvis barnomsorg? Fri-

tidsgårdar? Möjlighet att bo kvar i det område där jag trivs och har bott i många år? Staden idag 

byggs inte med fokus på hela stadens medborgarskara, och det gör inte heller Mittmöllan. Det 

skapas med en viss klick människor för ögonen. Det vi måste inse är att den stad som växer upp 

omkring oss, växer ur en neoliberal doktrin. Den neoliberala doktrinen innehåller få avsnitt som 

handlar om din och min välfärd. Vår skyldighet blir att ta tillbaka vår välfärd, och se till att de 

neoliberala spökena inte får dra igenom staden i tysthet.”(Intervju med Arvid Hägg, konstnär 

och boende i Sofielund, 22/4-2013)  

 

Det Wiking menar är att när det planeras för Sofielund och kollektivhusen så handlar det om 

att knyta ihop en del med en helhet:  

 

”Vi ser det inte som en egen del, utan hur kopplar vi på denna del på ett större område – Vi bru-

kar säga att vi sysslar med urban akupunktur. Vi vill tillföra något som kompletterar och gemen-

skapen som finns här bidrar till kreativitet och trygghet, en typ av kvartersstad. Genom att bygga 

kollektivhusen på denna plats skapas det något nytt och detta kommer förhoppningsvis bidra till 

att minska det mentala avståndet som finns genom stråket Centrum – Sofielund – Rosengård.” 

(Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare MKB, 7/5-2013)   

 

Carina Svensson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, utrycker sig så här angående pro-

jektet:  

 

”Norra Sofielundsområdet kommer nu att få ett jättelyft. Detta är Malmös första område som 

inte bara är erbjuder attraktivt hyresboende för alla åldrar utan även, redan från start, planeras 

rymma kollektivt boende. Det gör området unikt i Sverige. Om några år kommer Norra Sofi-

elund att vara områdets pärla.” (Internet 2) 

 

 

 

 

 



 40 

På frågan om hur Sofielund kommer att se ut om 20-30 år svarar Wiking:  

 

”Jag tror det kommer bli som Kreuzberg, du vet, i Berlin? Fast lite lugnare. Det ligger mitt i sta-

den och det kommer ha en tydlig koppling till Persborg, Rosengård och Augustenborg. Det 

kommer att vara en tydlig stadskaraktär, inga öar, men jag tänker mig lite som Stockholm, Där 

Sofielund kommer att representera en del av staden, så som den ska vara.” ” (Intervju med Anna 

Wiking, affärsutvecklare, 7/5-2013) 

 

Kreuzberg är en stadsdel i Berlin som är känt för sitt kulturutbud i form av kaféer, klubbar, 

museer, gallerier och restauranger. Det är ett område som lyfts fram i diskussionen om gent-

rifieringen som pågår i just Berlin. En stad som ofta används som exempel i sammanhang av 

gentrifiering. När Wiking talar om att Sofielund ska representera en del i staden menar hon:  

 

”Människor kommer flytta dit som vill ha livskvalité genom tillgång till kultur och restauranger, 

men som kvartersstaden, det kommer att symbolisera det nära, det familjära. Jag tror att det 

kommer att vara attraktivt för barnfamiljer och för den kreativa stadsmänniskan som behöver 

stimulans. Området kommer locka med att det finns en olikhet, det kommer vara åldersintegre-

rat, både ägande och småhus, eller vad heter det, bostadsrätter och hyresrätter. Det kommer inte 

vara som det är i Slottsstaden nu, där det är omöjligt att få tag på en hyresrätt. Det kommer fin-

nas en attraktivitet i mångfalden…” (Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare MKB, 7/5-

2013) 

 

Det Wiking lyfter fram är utvecklingen av en allt starkare kulturell mångfald. Vi kunde 

utläsa genom David Leys (2004) preferenser om gentrifiering att det handlar om den nya 

medelklassens estetiska livsfilosofi och medvetenhet om att en person måste identifiera sig 

själv. Därför blir konsumtionen allt viktigare, vilket egentligen är en motsägelse till hållbar-

hetsbyggandet som sker i Malmö idag. När frågan ställs till Anna Wiking på MKB om hur 

hon personligen förhåller sig till problematiken kring gentrifiering svarar hon:  
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”…jag tror ju att man måste följa med i utvecklingen, och jag tror att man kan påverka som boende 

i staden. Visst finns det problematik med att folk får flytta ifrån sina bostadsområden och vart ska 

de ta vägen? Men social utsatthet är inte min bild, jag tror snarare att det hänger ihop med arbets-

marknaden som inte fungerar idag och att våra bidragsformer inte fungerar. Det ska ju bidra till 

något positivt att folk ska känna sig delaktiga. Vi sätter ju hyror efter Malmö modellen som det 

heter, men vi måste ju se till hur efterfrågan ser ut. Det är marknaden som avgör sen får man för-

hålla sig till de reella problemen. Vad är problemen nu? Och varför är det hemskt? Som jag sa innan 

så krävs det en mångfald.” (Intervju med Anna Wiking, affärsutvecklare MKB, 7/5-2013) 

  

Detta boende kommer direkt påverka den ursprungliga autenticiteten i Sofielund, både det 

kulturella, sociala och arkitektoniska. För vem planeras detta egentligen? Är det för Malmös 

invånare eller handlar det om att sätta Malmö på kartan genom marknadsföring och kon-

sumtion av konst, kultur och unikt boende? Med denna typ av boende strävas det efter att 

bygga vidare på det som redan anses vara attraktivt i Sofielund säger Wiking, vilket är mång-

fald i både kultur och boendeform. Men vad händer med den ursprungliga autenticiteten?  
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6. Slutsatser och diskussion 

Utifrån undersökningen kommer en diskussion kring gentrifiering att föras. Gentrifiering 

verkar som ett sorteringsmaskineri för individer och grupper, det handlar om en process 

som förvandlar stadens delar och ger dem mer homogena karaktärsdrag. Identitet och kon-

sumtionsvanor är symboler som är kopplade till denna process. Det är detta som verkar som 

inkluderande respektive exkluderande och på så vis kan områdets fysiska strukturer bidra till 

både positiva och negativa sociala effekter. Den urbana autenticitet som eftertraktas kommer 

inte vara naturlig eller ärvd, utan den kommer att vara skapad genom appropriation av 

entreprenörskap.  

 

Att en stad utvecklas är naturligt, frågan är hur och av vem? Det är svårt att tala om stadsut-

veckling utan att halka in på begreppet gentrifiering, vilket är en komplex process som skap-

ar många frågor om för vem och varför det görs? Planering och stadsutveckling idag kompli-

ceras utifrån dessa frågor. Under följande rubriker kommer uppsatsens frågeställningar 

diskuteras och besvaras utifrån den forskning och empiri som undersökningen har presente-

rat. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion som innefattar reflektioner och nya 

frågor som uppstått under undersökningen. 

 

6.1 Vilken roll har områdets karaktär och de kulturella samt konstnärliga 

uttrycken i Sofielunds gentrifieringsprocess? 

I Sharon Zukins bok Naken Stad (2011) finns det ett kapitel som heter Hur Brooklyn blev 

”coolt”. I denna historia kan vi hitta ett flertal likheter med Sofielund, även om skalorna 

skiljer sig åt. Det handlar om en inflyttning av de kreativa och konstnärliga yrkena och kul-

turproducenters överlappande nätverk kring tillfälliga evenemang som skapar ett socialt 

kapital, där medier pressar på innovationen i form av öppnandet av konstgallerier, klubbar, 

filmvisningar eller odlingar. Det är just närvaron av de kulturella drivkrafterna och entre-

prenörskapet i de båda områdena som gör dem lika. Det finns en närvaro av underground 

kultur som exempelvis klubbar. Sofielund är känt i Malmö som ett område som har dessa 

något hemliga platser, även om de kanske inte anses vara lika ”coola” som dem i Brooklyn. 

Men de båda områdena innefattar liknande autenticitetsmarkörer. Det blir ett återskapande 

av en ny urban gemenskap genom att förvandla området med exploatering som innebär ny 

arkitektur och införandet av nya kaféer, restauranger och ny kultur, en vidareutveckling av 
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en nystartad autenticitet (Zukin 2011:41). Det är just detta som till stor del har skapat Sofi-

elunds nystartade autenticitet som i sin tur idag lockar nya fastighetsägare enligt Falck och 

Wiking. Det är också en faktor som kan driva planering inom området framåt. Denna ny-

startade autenticitet har inget att göra med Sofielunds ursprungliga autenticitet som handlar 

om ruffighet, kriminalitet och droger. Därför behöver det inte vara helt negativt med en 

nystartad autenticitet. Det blir ett återskapande av en ny urban gemenskap genom att för-

vandla området med exploatering som innebär ny arkitektur och införandet av kaféer, re-

stauranger och ny kultur.  

 

Sammanfattningsvis har underlaget utifrån intervjuerna visat på att Sofielund är mitt i en 

process av gentrifiering och att de kulturella drivkrafterna samt konstens närvaro har bety-

delse. Boende i området känner av det genom inflyttning av kulturella och konstnärliga 

verksamheter och att en ny typ av människor flyttar in.  

 

6.2 Hur förhåller sig Malmö Stad till de kulturella samt konstnärliga ut-

trycken i planeringen för det framtida Sofielund? 

Ibland talas det om Malmö med samma anda av ”hipster-gentrifiering” som i Berlin. I empi-

rin kunde vi läsa om Anna Wikings uttalande om Sofielund som ett nytt Kreuzberg. Sofi-

elund är en del av Malmö som Malmö stad vill lyfta fram för att stärka sin egen position i en 

internationell konkurrens. Egenskaperna är i detta sammanhang de kulturella och konstnär-

liga uttrycken i området. När attraktivitet ska framhävas genom att lyfta fram ursprunglig 

autenticitet kan detta resultera i att stadsdelar gentrifieras och det skapas då istället en ny-

startad autenticitet. 

 

Relationen mellan kultur, konst och gentrifiering är ömsesidig och har använts i den offent-

liga politiken som instrument för fysisk planering och ekonomisk förnyelse av stagnerade 

städer. Sammanblandningen av konsumtion och kultur har gett upphov till en symbolisk 

ekonomi (Zukin 1998:13). Där representationer skapas genom offentlig konst, gallerier, 

museer och evenemang. Denna autenticitetsretorik har blivit en tillväxtretorik i samtalen 

mellan politiker och mellan byggherrar (Zukin 2011:49). När jag nu har studerat Sofielunds 

planering och områdets drivkrafter kan jag se att dess drivkrafter passar in i tematiken The 

emancipatory city (den emancipatoriska staden). Medelklassen blir synonym med dessa 

områden genom dess inflyttning och kan därför även kopplas ihop med tematiken The new 

middle-class (den nya medelklassen). Båda indelningarna syftar till att entreprenörer lockas 
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av de redan boende i områden som skapar kulturella uttryck. Den nya medelklassen har 

utnyttjat de potentiella värdena inom ett område för att skapa sig sitt egna kulturella in-

nerstadsområde. Planeringen av det framtida Sofielund pekar på just detta och genom att 

jämföra Sofielund med dessa teman kan vi se att det är de kulturella drivkrafterna som är i 

fokus för Sofielunds förändringar.  

 

Olika värden utnyttjas för platsmarknadsföring av olika områden. I Sofielund handlar det 

om att bygga vidare på de kulturella värdena och konstnärers närvaro som har blivit autenti-

citets markörer. Malmö stads förhållningssätt till gentrifiering inom planering kan ses i an-

dan av public policy då det planeras att vidareutveckla området med kulturella faciliteter och 

offentlig konst. Det finns tecken på att använda konstnären som ett import substitut just här, 

vilket bildar en sammankoppling av import-substitut och public policy. Utifrån de två projekt 

som presenteras går det att utläsa en satsning på positiv gentrifiering genom investeringar 

inom konst som import-substitut, vilket är det public policy eftersträvar. Även genom att 

sätta området på kartan genom nya boendekoncept matchar den moderna människan och 

visar på en förberedelse för en ny medelklass.  

 

Entreprenörskap genom appropriation av Sofielund riskerar alltså att den kulturella praxisen 

på gräsrotsnivå stannar upp, genom att de småskaliga initiativen byts ut mot privata kom-

mersiella institutioner och verksamheter. Malmö stad hjälper till rent ekonomiskt när det 

kommer till kulturverksamheter i Sofielund och det bidrar till en framtida gentrifiering om 

vi ser det ur Markusens ögon (Markusen 2006:17). De ger utrymme för att en kreativitet ska 

frodas, vilket bidrar till den attraktivitet som den nya medelklassen eftersöker. Det finns 

alltså en grund för ett finansiellt stöd och en praxis av offentlig konst samt ett stort utbud av 

verksamheter i Sofielund som talar för public policy enligt Hackworth och Smith (2001). 

Med den privata marknaden bakom sig och en nyliberal ekonomi talar också detta för att det 

kan bli en kommersialisering av kultur och konst (Cameron och Coaffee 2005:4-6). Det 

kommer att ske en kommersialisering av området genom projektet i kvarteret Bryggeriet. 

Det ökar även mångfalden av bostäder genom att det skapas fler bostadsrätter i området, då 

det i dagsläget finns få av denna bostadsform. Både positiva och negativa förändringar avslö-

jas av verksamma genom sina attityder, tankar och den fysiska planeringen. Stadsbyggnads-

kontoret håller sig mer restriktiva till utvecklingen av ett ”hipsterområde” och visar istället 

på en utveckling av trygghet. Att ha i åtanke är att det ena utvecklingen inte utesluter den 

andra.  
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Det finns ett starkt engagemang i Sofielund genom de kulturella verksamheter och offentliga 

konstprojekt som finns i området. Detta lockar den nya medelklassen då estetik och kon-

sumtion av kulturellt kapital blivit allt viktigare. Sveriges planmonopol är inte som under 

1960-talet. Det försvagade kommunmonopolet kan göra det svårt att styra över gentrifie-

ringsprocesser.  Frågan är om det är en positiv gentrifiering som eftersträvas? Det vill säga 

att planeringen syftar till att omvandla till fördel för både befintliga boenden och nyinflyt-

tade.  Det måste ändå finnas en tro på att planerare i fråga vill skapa den bästa möjliga situat-

ion för stadens invånare. Positiv gentrifiering är det som eftersträvas i många fall, men är det 

möjligt i dagens kapitalistiska samhällsklimat? 

 

6.3 Pågår en gentrifieringsprocess i Sofielund och hur kommer den i så fall 

till uttryck?  

Om vi återgår till de fyra processer som identifierar gentrifiering kan vi se att Sofielund nu är 

i en omvandling som är kopplad till alla fyra. De fyra processerna är: 

 

 1. Att en social koncentration av en grupp med högre status tränger undan en annan.  

 

2. Den bebyggda miljön genomgår en omvandling som uppvisar nya estetiska egenskaper, 

samt uppkomsten av lokala tjänster. 

 

3. Det sker en uppsamling, eller en polarisering av människor med liknande livsstilar, kultu-

rella behov samt konsumtionsvanor.  

 

4. Det sker en ny ekonomisk ordning av värde på egendom, med möjlighet till kommersiali-

sering och en ökning av privat ägande av bostäder (Savage, Warde & Ward 2003:87). 

 

Den bebyggda miljön genomgår nu omvandlingar, som bidrar till nya arkitektoniska inslag, 

samt att lokala tjänster är något som eftersträvas. Det har pågått en uppsamling av männi-

skor med kulturella och konstnärliga intressen, då det finns en tillgång till bostäder och 

lokaler med lägre hyror. Detta har i sin tur lett till den nya exploateringen och vidare till att 

en ny grupp människor kan komma att flytta in i Sofielund. Om vi ser till de nya hyrorna där 

en etta på 35 kvadratmeter i kvarteret Trevnaden kommer kosta ca 5800 kr i månaden. Det 

leder oss till den sista punkten, att faktorer tyder på att det kommer bidra till en ny ekono-
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misk ordning för värde på egendom. Vi kommer att se hyreshöjningar och hyresrätter som 

omvandlas till bostadsrätter. 

 

Det går även att placera in Sofielund i en av Loretta Lees faser av gentrifiering. Genom fak-

torerna som har undersökts kan Sofielund placeras i i fas två, området är delvis på väg in i 

fas tre genom de projekt som pågår idag. Både planeringen av Bryggeriet och nu byggandet 

av kollektivhus i Sofielund kommer att bidra till en hyreshöjning och omvandla boenden till 

bostadsrätter. Vi kan se att Sofielund har hamnat i en mediebevakning med både positiv 

publicitet som är kopplat till stadsförnyelse och kulturevenemang samt negativ publicitet 

med sitt rykte om att vara ett farligt område. Det finns redan nu ett intresse av att investera i 

bostäder i Sofielund. Konflikter har börjat uppstå, exempelvis synen på Sofielunds odlingar 

som ett verktyg för gentrifiering i Sofielund. 

 

6.4 Avslutande diskussion 

Gentrifieringsprocessen blir som en politisk kamp mellan det solidariska och det kapitalist-

iska. Frågan är om det då kan det vara så fel med den nystartade autenticiteten? För vem kan 

påstå att dessa nya platser inte är autentiska? Möjligt är att lösningen ligger på en högre 

politisk nivå, vilket är logiskt då gentrifiering är något som har växt fram genom just politik 

och globalisering. Stadsdelar med en speciell karaktär, som en kulturell produkt, görs unik så 

att de kan marknadsföras världen över för att skapa trygghet i staden. Det är de urbana 

professionella som sätter ramarna för den urbana utvecklingen genom deras ekonomiska och 

kulturella kapital. Det är just denna egenskap som skapar den negativa gentrifieringen och 

det komplexa med stadsutveckling som dessvärre inte inkluderar alla typer av människor. 

 

Kan det vara så att de finns en övertro bland yrkesverksamma, eller är det snarare ett hopp 

på att det kommer lyckas denna gång? I vilket fall så kan planeringen inte stanna upp och 

sluta utveckla städer. Det krävs ett utrymme för att kunna testa sig fram med nya metoder 

för att minska utfallet av negativ gentrifiering. Det som krävs är en medvetenhet om gentrifi-

eringens problematik bland planerare och ett aktivt arbete kring denna process. Planerare 

och politiker måste hålla sig uppdaterade så att problemen inte faller mellan stolarna.  

 

En fråga som har uppkommit är den om rätten till en plats. Handlar frågan om rätten till 

platsen om att vara först på platsen? Om vi svarar på den frågan utifrån dagens kapitalistiska 

samhälle får vi svara nej. Den högstbjudande får ta sin plats i området om en annan inte har 
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råd att bo kvar. Utbud och efterfrågan är det som styr. Men om vi ska svara på frågan utifrån 

exempelvis Henri Lefebvres Staden som rättighet (1983) eller Sharon Zukins Naken stad 

(2011) så handlar det om rätten att få stanna kvar i sitt område.  

 

Om gentrifieringen kommer att sprida sig ut över innerstadsgränserna, flyttas bara de osyn-

liga murarna i den abstrakta staden längre ifrån innerstaden. Då krävs även en ny politik 

som ser till att människor har möjlighet att välja boende genom att se till att människor har 

ekonomiska kapital som motsvarar utbudet. Frågor som utmynnar från denna slutsats blir 

då om det är möjligt att skapa ett klassneutralt samhälle? Är det möjligt att alla ska kunna 

välja sitt boende? Och vad kommer i så fall vara drivkrafterna för stadsutveckling? Detta är 

dock frågor som får besvaras i en ny undersökning.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om kulturella uttryck som drivkraft i Sofi-

elunds gentrifieringsprocess, samt se på hur Malmö Stad förhåller sig till detta i sina planer 

för kvarteret Bryggeriet och kvarteret Trevnaden. Denna undersökning görs genom en fall-

studie av Sofielund i Malmö och med viljan att belysa komplexiteten av en gentrifieringspro-

cess. Metoderna som har använts är intervjuer, statistik, dokument och litteratur. Sofielund 

är ett område som befinner sig i en fas av omvandling och undersökningen syftar till att 

definiera vart området befinner sig i för fas av gentrifiering. Undersökningen syftar också till 

att lyfta fram betydelsen av området sett som ett kulturellt centrum i ett gammalt arbetar-

klassområde, där konstnärer och kulturellt verksamma bosätter sig bland droger och arbets-

lösa. 

 

Uppsatsen presenterar olika tematiska utgångspunkter för gentrifiering. I det inledande 

kapitlet presenteras en uppdelning inom gentrifieringen mellan konsumtionsorienterad och 

produktionsorienterad. I nästa kapitel berörs konstnären och jag går in på dess roll i sam-

band med kulturella uttryck. Sista kapitlet presenterar empirin utifrån intervjuerna och 

slutsatser sammankopplade med gentrifiering. Projekten Bryggeriet och Trevnaden pågår nu 

i Sofielund och bidrar till att skapa en nystartad autenticitet rent fysiskt som leder till en 

nyinflyttad medelklass.  

 

En tydlig riktning mot gentrifiering pågår då området befinner sig i fas två med ena benet i 

fas tre av fyra möjliga, där processen i första fasen triggas igång av konstnärer, designers och 

artister. I den andra fasen flyttar fler personer in med samma typ av synsätt och livsstil. Viss 

marknadsföring sker av området och intresset att investera i fastigheter växer. Den tredje 

fasen ges mer uppmärksamhet genom områdets upprustningar och renoveringar. Fastig-

hetspriser börjar höjas och det är nu konflikter kan uppstå mellan de som anländer och de 

som redan bor där. I den fjärde fasen är fastigheterna i området till stor del gentrifierade och 

området får in allt mer detaljhandel. Medelklassen fortsätter att strömma in och boende 

förvandlas till bostadsrätter samtidigt som det sker hyreshöjningar. Problematiken med 

gentrifiering är en politisk kamp, där utveckling motsätter sig rätten till att få stanna kvar. 

Problematiken visar sig ligga på ett högre plan av politiska insatser.  
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Bilagor 

 

 

BILAGA 1 

 

 

Grundfrågor till semistrukturerade intervjuer med boende.  

 

1. Varför flyttade ni till Sofielund? 

2. Vad anser ni om området? 

3. Vad är den allmänna uppfattningen om Sofielund? 

4. Finns det kulturella/konstnärliga uttryck i området? 

5. Bidrar detta till områdets karaktär? 

6. Känner ni till att det pågår två projekt i Sofielund? Kvarteret Bryggeriet och Kvarteret 

Trevnaden. 

7. Tror ni att dessa uttryck används inom planeringen av området? 

8. Hur ser ni på er roll som en drivande faktor till stadsförnyelse och ekonomisk utveckling 

av staden? 

9. Hur kommer det att se ut i Sofielund om 20-30 år? Vem kommer att bo här? 

10. Är konstnären förkroppsligad nyliberalism? 
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