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Abstract 

The high rate of migration into cities today, contributes to a high demand on land in central 

locations. This results in an increasing price of the inner-city life which conduces into an 

increased pressure to utilize urban space  which is reflected in the transformed utilization of 

the urban land in the city. The purpose of this study is, through a case study of property 

development company Oscar Properties, to examine the correlation with gentrification 

theories such as the revanchist city- and emancipatory city discourses.  

”Oscar Properties was founded in 2004 with the vision to develop apartments so 

unique that people would specifically aim for an Oscar Properties building when 

searching for a new residence. Since then, modern design and architecture has been 

an essential part of the company’s identity.” Oscar Properties, 2015 

The case study has provided important results and conclusions that will illuminate this new 

wave of gentrification with private development companies in Stockholm. Furthermore, this 

study will be the base of which further research can investigate the potential effects this trend 

has to reveal. 
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”Staden upphör aldrig att fascinera. Den är resultatet av hur människor sluter 

sig tätt samman i oöversiktliga spatiala mönster, i nästintill oändliga mattor av 

bebyggelse. Staden är en manifestation av människans förmåga att konstruera, samarbeta 

och leva sida vid sida. Staden är ett förkroppsligande, en materialisering av fred, av 

människans förmåga att bygga och inte rasera, och därmed en manifestation av hoppet.” 

 

Brusman, M. 2012:127 
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1. Inledning 
Bostadsmarknaden i Sverige berör, på daglig basis går debatten het i diverse medier. Dagens 

lågränteklimat har bidragit till att fastighetspriser skjutit i höjden vilket inneburit att många 

delar av framförallt centrala bostadsområden i storstäderna gjort en resa uppåt i 

klasshierarkin. Snittpriserna på en bostadsrätt i de centrala delarna av Stockholm kan uppgå 

till 75 000 kr/m2 (2015) jämfört med 60 000 kr/m2 år 2012. (mäklarstatistik, 2015) 

”Trenden: Stockholmarna vill bo i ombyggda fabriker. Det köas i dagar och pungas 

ut miljoner. Just nu är lägenheter i gamla industrilokaler högvilt på 

bostadsmarknaden. – Man vill ha ett spännande svar på frågan "var bor du?", säger 

trendanalytiker Stefan Nilsson.” (Rehnqvist, 2014) 

Oscar Properties är ett företag som befinner sig i en oerhört expansiv fas. Detta nya företag 

som bildades 2004 har visionen att skapa moderna bostäder som är ”så unika att människor 

aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av ett nytt boende. Modern design och arkitektur 

med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av 

kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo.”(Oscar 

Properties, 2015) 

Det stora intresset för Oscar Properties olika projekt speglar sig i det faktum att den kreativa 

klassen har gjort sitt intåg i det svenska samhället. Intåget av gruppen har bidragit till att det 

går att skönja vissa skiften i allmänhet. Den förvandling västvärlden genomgått sedan 

industrialiseringen och som sedan dess försmäktat från ytan har förändrat människors 

livsstilar och levnadssätt vilket i sin tur satt sin prägel på hur vi väljer att leva, arbeta och bo.  

VD Oscar Engelbert nämner personligen att han utgår ifrån sig själv vid projekteringen av 

en fastighet och formulerar visionen som följer. 

”I Stockholm finns många med stressiga liv. Varför då inte erbjuda tjänster som gör 

livet lättare? […] arkitekter och designer ta till vara allt från hög takhöjd och stora 

fönster till den själ och karaktär byggnaden har. Många människor vill vara unika i 

sitt boende och definierar sin person genom boendet. Jag har hämtat mycket 

inspiration från New York där man tar ut svängarna. I Stockholm saknas variation i 

byggandet.” (Oscar Engelbert, 2010) 

Det mest personliga en människa identifierar sig med kan vara dess hem, där en kan känna 

sig trygg och släppa fram hela sin personlighet. Således har det gått att skönja trender vad 

gäller hur svenskar valt att bo under historiens gång, med allt från egnahemsrörelsen till 

ringlande och vidsträckta bostadsområden i villaförorten anpassade efter ett liv med bil.  

På frågan hur svensken väljer att bo idag menar författaren att vi i stor grad präglas av ett 

ständigt identitetssökande vilket fått sitt utlopp i en medvetenhet som speglar sig i att vi vill 

veta ursprunget kring vart till exempel kaffebönorna i cappuccinon som serveras på kvarters-

cafét härstammar från, eller den rådande ”hipster-trenden” samt en större medvetenhet kring 

hållbarhet och ekologiska produkter är en produkt av identitetssökande vilket slutligen leder 

till att individen kan sålla sig till den grupp av människor som anses medvetna.  
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Människan idag är antagligen mer bekräftelse- och identitetstörstande än någonsin mycket 

tack vare inträdet av sociala-medier och tillgängligheten till all världens information på 

internet. Med tanke på den fundamentala påverkan dessa faktorer fått på bostadsmarknaden 

strävar därför uppsatsen att undersöka ett fastighetsföretag inriktat på denna grupp medvetna 

människor. Oscar Properties med sin vision kan ses som en direkt spegelbild av den kreativa 

klassens sökande efter identitet, autenticitet och attraktivitet vilket nyanseras i sökandet efter 

själslig tillfredsställelse i jakten på att finna harmoni i den egna identiteten. En förståelse för 

denna nya grupp människor kan således även bidra till en ökad förståelse för hur den 

moderna människan vill leva och bo. Inträdet av denna köpstarka medelklass får även 

konsekvenser på de som inte hunnit acklimatisera sig till den nya trenden vilket kan leda till 

gentrifiering samt en ökad bortträngning och utanförskap.  

Gentrifiering kan beskrivas som en social förändringsprocess där människor med en högre 

socioekonomisk status flyttar till ett område där individer med lägre socioekonomisk status 

bor. Detta kan i sin tur leda till en högre grad av service och att tillväxten ökar, vilket bidrar 

till högre kostnader för de som bor i området. Således kan detta slutligen medverka till att 

de ursprungliga invånarna inte har råd att bo kvar. (Glass, 1964) Gentrifieringen behöver 

därför inte nå ett slutgiltigt stadium utan måste istället ses som en ständigt pågående process 

vilket syns i Stockholms innerstad som normalt inte skulle beskrivas som ett område med en 

låg socioekonomisk status. Stockholms höga tillväxttakt har bidragit till ett ökat 

förändringstryck på den bebyggda urbana miljön vilket aktörer likt Oscar Properties 

utnyttjat. Genom att exploatera förändringstrycket på bostadsmarknaden har gruppen 

fastighetsbolag startat en ny gentrifieringsvåg i Stockholm med tydliga 

samhällskonsekvenser i form av en potentiell bortträngning samt ökad segregation.    

2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse kring de fastighetsbolag som 

förädlar och förvaltar bostäder i Stockholms innerstad. Bostadsmarknaden i Sverige är hett 

omdebatterad i samband med det rådande lågränteklimatet, en långgående bostadsbrist och 

skyhöga bostadspriser. Samtidigt ser vi en trend med fastighetsbolag som i stor utsträckning 

riktar sig till den övre medelklassen med bostäder präglade av historik, arkitektur, inhouse 

service och exklusivitet. Därmed är det vitalt att uppsatsen granskar denna kreativa 

medelklass och företagens investeringsmönster i ett försök att skapa sig en större förståelse 

för den pågående processen. Detta kan därefter leda till en ökad insikt beträffande potentiella 

fördelar som exempelvis en mer konkurrenskraftig huvudstad eller nackdelar likt en 

bortträngning vilket bidrar till ett allt mer segregerat Stockholm. Syftet blir därmed inte att 

undersöka gentrifieringen och bortträngningen i detalj utan att solitt försöka applicera givna 

teorier på fallstudien med syftet att belysa en pågående process som kan få stor påverkan på 

den svenska bostadsmarknaden.  

2.1 Teoretiskt syfte 

Det teoretiska syftet kan agera grund för fortsatt undersökning av neoliberaliseringen på den 

svenska bostadsmarknaden. Neil Smiths ränte- och värdegapsteori lämpar sig väl för att ge 

klarhet i vart fastighetsbolag lokaliserar sig i sina investeringsbeslut. 
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Konsumtionsinriktningen inom gentrifieringsforskningen samt Richard Floridas teorier 

gällande den kreativa klassen frambringar ytterligare förståelse gällande hur den moderna 

stadsbon tänker vid sitt geografiska val av bostad. Tillsammans kan de bidra till en ytterligare 

förståelse vid en framtida granskning med hänsyn till diverse gentrifierings- och 

bortträngningseffekter i Stockholms innerstad.  

2.1.2 Empiriskt syfte 

Det empiriska syftet grundar sig i studien av Oscar Properties som företag. Detta genom att 

studera hemsidor, års- och kvartalsrapporter samt andra former av informationskällor. I 

strävan att skildra generaliseringsbarheten har även andra fastighetsbolag granskats ytligt. 

Detta kan ses som en vidare fördjupning av de olika aktörernas relationer och handlande till 

varandra. 

 

2.3 Frågeställning 

Det finns ett antal fascinerande infallsvinklar och frågor inom ämnet bostadsmarknaden i 

Stockholm. Uppsatsen har dock avgränsats till att behandla de aspekter som skildras nedan.  

- Kan gentrifieringsteorier bidra till en nyansering av fastighetsutvecklare likt Oscar 

Properties aktivitet i Stockholm idag? 

 

2.4 Disposition 

Uppsatsen behandlar initialt inledningen till den förändring bostadsmarknaden i Stockholm 

upplevt samt varför en ökad förståelse kring processen är vital. Vidare formar dessa delar de 

inledande kapitlen i uppsatsen. Därefter tas uppsatsens syfte och problemformulering upp 

tillsammans med en bakgrund som läsaren kan ta med sig in i teoridelen. Teoridelen skapar 

uppsatsens ryggrad vilken ska förklara det teoretiska fundament uppsatsen ligger till grund 

för. Teorin behandlar bland annat de olika gentrifieringsdiskurserna med produktions- och 

konsumtionsförklaringen, där produktionsförklaringen grundar sig i Neil Smiths och Eric 

Clarks tankar kring ränte- och värdegapet. De teorier som ligger till grund för 

konsumtionsförklaringarna är bland annat Richard Floridas tankar om den kreativa klassen 

och Zukins loft-living teori men även andra teoretikers tankar beträffande skiftet mot att bli 

ett postindustriellt samhälle. Därefter följer en metod-del som beskriver hur arbetet tagit 

form och hur det utförts. De viktigaste beståndsdelarna i detta kapitel är genomgången av de 

olika strategierna fallstudie samt dokumentanalys, begränsningar och kritik till mina val, 

alternativa metoder, min roll som forskare samt Oscar Properties relevans. Det följande 

kapitlet innefattar empirin vilket bygger på års-, kvartalsrapporter, hemsidor och annan 

insamlad data beträffande den givna fallstudien. Vidare följer en analys av företagets 

relevans kopplat till teorin samt diskussion och slutsats vilket sammanlänkar uppsatsen och 

strävar mot att besvara den föreliggande frågeställningen. 

2.5 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar avhandla den nya bostadstrend som växt fram i Sverige och framförallt 

Stockholms innerstad med fastighetsbolag som inriktar sig på den övre medelklassen. Det 
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huvudsakliga målet är därmed att skapa sig en djupare förståelse om Oscar Properties då 

bolaget kan beskrivas som en urtyp av trenden som härstammar från utvecklingen på 

Manhattan i New York. Det är först när en djupare förståelse kring dessa företag uppnåtts 

som en på allvar kan börja analysera de potentiella möjligheter och konsekvenser trenden 

har att uppvisa. 

I strävan efter att besvara den givna frågeställningen kommer uppsatsen att avgränsas till att 

försöka ansluta Richard Floridas teorier kring den kreativa klassen och Eric Clarks ränte- 

och värdegaps teori till Oscar Properties värdeskapande strategier. Vetskapen en analys av 

denna dimension kan frambringa är en djupare förståelse för den nya kunskapsintensiva 

medelklassens bostadspreferenser, hur företaget förhåller sig till sitt värdeskapande, dess 

konsekvenser men även den potential som finns att utvinna. Således kommer uppsatsen även 

att belysa vad den kan få för konsekvenser ur ett gentrifieringsperspektiv med eventuella 

bortträngningseffekter. 

Vidare avgränsas fallstudien till att behandla Stockholms innerstad och företaget Oscar 

Properties. Det är viktigt att understryka det faktum att det finns fler aktörer som är 

verksamma inom samma bransch. Exempel på sådana aktörer är Tobin Properties, JM och 

Diligentia. Oscar Properties är dock en dominant aktör som står för oerhört spektakulära 

projekt i form av Norra Tornen och 79&park vilka uppmärksammas i medier men bryter 

även av den urbana vardagen på ett sätt som inte andra bolag gör. Med tanke på den prekära 

situation bostadsmarknaden befinner sig i runt Stockholms innerstad samt att det är just här 

som företaget är aktivt förefaller fallstudien Stockholms innerstad vara naturligt. 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen valdes som tidigare nämnt de olika 

gentrifieringsdiskurserna Produktionsinriktningen samt Konsumtionsinriktningen. Dessa 

har sedan utvecklats till att behandla teoretiker som bland annat Florida, Zukin, Clark, Smith 

då dessa anses verka i framkant inom sina respektive områden. Därmed gav teorierna en bra 

grund åt uppsatsen vid en närmare studie av fastighetsföretaget Oscar Properties.  

3. Bakgrund 
”Det köas i dagar och pungas ut miljoner. Just nu är lägenheter i gamla 

industrilokaler högvilt på bostadsmarknaden. Man vill ha ett spännande svar på 

frågan "var bor du?", säger trendanalytiker Stefan Nilsson.” (Rehnqvist, 2014) 

Ett antal fastighetsaktörer har gjort sitt intåg på bostadsmarknaden i Stockholms innerstad 

med den huvudsakliga strategin som grundar sig i nybyggnation, förvaltning och förädling 

av gamla lokaler likt fabriker till exklusiva hem med högt i tak och stora fönster. Intresset 

för bostadshus som präglas av historia är idag enormt i Stockholm, vilket trendanalytikern 

Stefan Nilsson menar härstammar från romantiseringen av staden New York. Nilsson 

beskriver idyllen av ett New York-loft beläget i en historisk industribyggnad med 

tegelväggar vilket kan skildras som en motreaktion till 90-talets minimalism. 1990-talet då 

det funktionella hemmet premierades har kommit att överskuggas av den storytelling som 

försatt det emotionella i förarsätet. Detta intresse återfinns världen över och kan ses som 
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direkt reaktion av skiftet mot det postmoderna samhället. Frågan vart bor du har således 

blivit viktigare än någonsin vilket speglar sig i det faktum att bostaden blivit något utav den 

mest personliga ägodel vi har. 

Trenden går att appliceras på Neil Smiths (1979) teorier kring ränte- och värdegapet där 

kapital söker sig till områden som enligt marknaden ännu inte nått sin fulla potential av bästa 

användning. Faktorer som bidrar till ett ökat förändringstryck på det urbana rummet är bland 

annat: Den pågående urbaniseringen samt den höga efterfrågan på mark i centrala lägen, 

ombildandet i samhället från industri- till kunskapssamhälle, det tidigare nämnda 

lågränteklimatet, det låga utbudet av bostäder som är centralt belägna och en långgående 

bostadsbrist. Därmed går det inte att bortse från det skifte samhället upplevt sedan den tid 

Smith utvecklade sina teorier. Neil Smiths tankar kräver därför kompletterande teorier som 

kan ge oss en ökad förståelse kring det moderna samhällets sätt att leva, arbeta och bo. 

Den trend som en gång startades av de globala storstädernas liberala medelklassmänniskor 

har idag kommit att bli en världsomspännande norm vid stadsplaneringen. När en 

välutbildad, ung och rik medelklass bosätter sig och förändrar ett område beskrivs det i den 

akademiska världen som gentrifiering. Medelklassen som professorn Richard Florida (2006) 

beskriver som den kreativa klassen bidrar genom sitt intåg bland annat till en ekonomisk 

tillväxt. Denna grupp är i högsta grad delaktiga i den trend som grundar sig i att tidigare 

nedgångna områden fräschas upp som idag är världsomspännande. (Lilja, 2011)  

Stockholms stad strävar efter att bli en internationell aktör vilket leder till att den pågående 

gentrifieringen av innerstaden kan ses som en reaktion på den efterfrågan av ny 

markanvändning i hänsyn till specialiseringen till den nya kunskapsekonomin. Frågetecknet 

gällande det faktum att bostadsmarknaden i innerstaden försöker anpassa sig efter denna nya 

bemedlade medelklass, kan ses som en nyansering av den pågående förändringen i vår tid. 

Det vill säga, där den industriella arbetsklassen tynar bort och in kommer den nya 

kunskapsintensiva och köpstarka medelklassen. 
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4. Teori 

4.1 Gentrifiering 
 

”One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by the 

middle classes – upper and lower. […] Once this process of “gentrification” starts in 

a district it goes on rapidly until all or most of the original working class occupiers 

are displaced and the while social character of the district is changed.”  

(Glass 1964 s. xviii – xix) 

Ruth Glass myntade år 1964 begreppet gentrifiering som en förklaring till den urbana 

förändringsprocess som präglat centrala London. Gentrifiering ses som en social 

förändringsprocess i ett urbant område där människor med en högre socioekonomisk status 

flyttar till ett område där individer med lägre socioekonomisk status bor. Detta kan i sin tur 

leda till en successiv förändring av varierande attribut såsom ekonomiska, sociala, fysiska, 

service och kultur, vilket bidrar till högre kostnader för de som bor i området vilket tillslut 

medverkar till att de ursprungliga invånarna inte har råd att bo kvar. (Glass, 1964) Glass 

tankar blev därför startskottet till det omfattande intresset för denna socioekonomiska 

omvandlingsprocess. 

Gentrifiering härstammar ursprungligen från den klassbaserade termen gentry. Idag syftar 

detta till ekonomiskt starka individer eller hushåll som söker sig till ett storstadsområde. 

Vilka i sin tur direkt eller indirekt tränger bort mindre kapitalstarka invånare. I dagens 

samhälle finner vi gentrifierings-fenomenet i en rad varierande kontexter. Studier vittnar om 

att gentrifiering inte enbart inträffar i centrala delar av storstäder samtidigt som att det inte 

begränsas till att enbart beröra låginkomstområden. (Hedin, 2010) Hedin nämner Super-

gentrifieringen (gentrifiering i höginkomstområden) vilken inte anses associerad med 

bortträngning av mer ekonomiskt sårbara befolkningsgrupper.  

Detta bidrar därför till att Glass ursprungliga definition av gentrifiering som skrevs på 60-

talet behöver en viss modifikation för att passa in i dagens gentrifieringsprocesser. 

Gentrifieringen har även blivit allt mer vanlig som ett effektivt planeringsinstrument som 

används av såväl statliga som kommunala myndigheter i rollen som drivande aktör. (Hedin, 

2010) 

Relationen mellan politik, planering och gentrifiering har ändrats avsevärt sedan 1960- och 

70-talen då den främst associerats med en stark välfärdsstat vars politik delvis strävade efter 

att motverka processens negativa verkningar. Gentrifiering ansågs då vara ett problem 

beträffande den urbana bostadspolitiken vilket kan sättas i kontrast till den förtäckta 

uppfattningen som nyanserats i varierande stadsutvecklingsprojekt som dominerar idag. 

Denna tredjevågsgentrifiering som präglas av ett statligt stöd samt ett försvagat motstånd 

till gentrifieringsprocesser där hela grannskap upprustas syns runt om i hela världen och kan 

exemplifieras i en rad olika projekt såsom Hyllie, Hammarby Sjöstad, Docklands etc. Dessa 
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projekt verifierar det faktum att politiska instanser och privata aktörer medvetet initierar 

gentrifieringsprocesser för att uppnå en önskad framtidsvision. (Hedin, 2010) 

”More than ever before, gentrification is incorporated into public policy – used either 

as a justification to obey market forces and private-sector entrepreneurialism, or as a 

tool to direct market processes in the hopes of restructuring urban landscapes in a 

slightly more benevolent fashion.” (Wyly & Hammel 2005:36) 

Den nyliberala staden har således blivit ett globalt fenomen där politiker genom 

planeringsprojekt försöker finna en medelväg som kan anses vara tillräckligt 

tillfredsställande beträffande såväl sociala som ekonomiska intressen.  

4.1.1 Gentrifieringsdiskurser 

 

Den fortskridande gentrifieringsforskningen har skapat två övergripande läger med förenliga 

och delvis oförenliga resonemang. Emancipatory city-diskursen koncentrerar sig på 

gentrifieringsprocessers potentiellt positiva samt frigörande krafter medan Revanshist city-

diskursen generellt granskar processen mer kritiskt. (Hedin, 2010) 

Skiljaktigheterna mellan de båda diskurserna speglar sig i dess uttryck för:  

”1) det kapitalistiska systemets förtryck av marginaliserade grupper genom strävan 

att locka kapital till vissa platser (revanshist city-diskursen) eller… 

2) postindustriell frigörelseprocess från gamla normer kring boende och livsstil 

(emancipatory city-diskursen)  

(Hedin, 2010)  

 

1 Tabell - Hedin, 2010, s 12 
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I tabellen ovan problematiserar Atkinson & Bridge (2005) kring de olika effekter ett 

område utsätts för under en gentrifiering. Deras genomgående resonemang grundar sig i att 

effekterna uppfattas bli mer positiva till mer kapitalstarka individer vilket kan sättas i 

kontrast till de med mindre kapital som i värsta fall kan utsättas för en bortträngning vilket 

senare kommer att utvecklas i analyskapitlet. 

4.1.2 Gentrifieringens inriktningar 

Karin Hedin (2010) menar att det uppstått olika inriktningar av gentrifiering som grundar 

sig i att gentrifieringens skepnad skiftar beroende på vilket område processen utspelar sig i. 

De inriktningar som hon identifierat är följande: 

o Super-gentrifiering: gentrifiering i höginkomstområden 

o Ordinär gentrifiering: gentrifiering i medelinkomstområden 

o Klassisk gentrifiering: gentrifiering i låginkomstområden 

 

(Hedin, 2010, s 35) 

Super-gentrifiering ligger närmast förändringen i Stockholms innerstad, processen går inte 

att härleda till bortträngningen av ekonomiskt sårbara befolkningsgrupper. Det Super-

gentrifieringen nyanserar är att det inte finns någon slutpunkt vad gäller 

gentrifieringsprocesser. Detta leder till att processen kan pågå i områden som redan 

gentrifierats eller att de kan utspela sig i stadsdelar med varierande inkomstnivå. (Hedin, 

2010) Denna process går att härleda till Smiths räntegapsteori som förklarar ”gentrifieringen 

som en produkt av cykler av desinvestering och återinvestering i den urbana 

fastighetsmarknaden.” (Less, et al., 2008:61) 

4.1.3 Gentrifieringens aktörer och dess olika stadier 

Gentrifiering har under årens lopp kommit att förknippas med politik och planering även om 

relationen förändrats markant med tiden för att inrätta sig till tidsepokens rådande 

bostadsklimat. Hackworth och Smith (2001) menar att gentrifieringens cykler går att härleda 

till det rådande ekonomiska läget. I takt med inträdet av den första vågen har vi fått se ett 

antal gentrifieringsvågor som kommit att prägla bostadsmarknaden olika under historiens 

gång. Begreppet har hela tiden utvecklats och har inte agerat likadant över tid vilket 

nyanseras i tabellen nedan. 
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Tabell: Hedin,2010, s 27 

Tabellen ovan beskriver detta samband uppdelat i fyra olika vågor. Första vågen inleddes på 

1950-talet och varade fram till oljekrisen på 1970-talet. Denna våg förändrade nedgångna 

innerstadsdelar med staten som drivande aktör. Andra gentrifieringsvågen (slutet av 1970-

talet till slutet av 1980-talet) möttes av starkt motstånd från diverse sociala rörelser. 1990-

talets djupa ekonomiska kris bidrog däremot till att processen stagnerade men i takt med att 

konjunkturen vände återtog intensiteten till att skapa en ny våg. Den tredje 

gentrifieringsvågens aktörer dominerades av statliga och fastighetsexploatörer vilket 

nyanseras i citatet nedan.  

”The most distinguishing features of a new fourth wave involve the consolidation of a 

powerful national political shift favoring the interests of the wealthiest households, 

combined with a bold effort to dismantle the last of the social welfare programs 

associated with the 1960s. Local governments have continued to pursue economic 

development and housing policies that generally favor gentrification, but these efforts 

are now taking place in a national climate marked by the incidental urban impacts of 

federal policies on taxes, privatization, social welfare cuts, and so on. (Lees, Slater & 

Wyly 2008:183-184) 

Det är i denna fjärde gentrifieringsvåg som stämmer ganska väl överens med det neoliberala 

skifte som den svenska bostadsmarknaden genomgått sedan 2004, låga räntor ackompanjerat 

med den pågående urbaniseringen samt den höga efterfrågan på mark i centrala lägen, 

ombildandet i samhället från industri- till kunskapssamhälle, det låga utbudet av bostäder 

som är centralt belägna och en långgående bostadsbrist har bidragit till förändringen 

beträffande bostadspriser i innerstaden. (Lees, Slater & Wyly, 2008) 
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4.1.4 Hur Gentrifiering uppstår 

Dessa två diskurser har i sin tur skapat två infallsvinklar till varför en gentrifieringsprocess 

uppkommer. Strukturella mekanismer med fokus på den urbana struktureringens 

ekonomiska, sociala och politiskt cykliska dynamik som drivkrafter och dess samverkan i 

jakten på att maximera profitnivåer i fastigheternas investeringsförlopp identifieras i den 

produktionsinriktade infallsvinkeln. I den konsumtionsinriktade förklaringen ligger fokus på 

gentrifieringens socialantropologiska innebörd samt faktumet att strukturella 

samhällsförändringar och rumsliga avgränsningar alstrar gentrifieraren. Hedin (2010) menar 

att den produktionsinriktade infallsvinkeln härstammar från revanchist city-diskursen 

samtidigt som att hon ”i viss utsträckning” placerar konsumtionsförklaringen i emancipatory 

city-diskursen. 

4.2 Produktionsförklaringar 
Den huvudsakliga förklaringen bakom produktionsförklaringarna grundar sig i den urbana 

omstrukturering som produceras genom mekanismer av kapitalackumulering vilket beskrivs 

i räntegapsteorin (Rent Gap Theory). Enligt denna teori förklaras gentrifieringens 

fundamentala kärna i kapitalets rörelse in och ut från den urbana miljön samtidigt som att 

termen beskriver skiljaktigheten mellan två profitnivåer gällande en fastighet. (Smith, 1996) 

Som komplement till räntegapsteorin finns även Hamnetts och Randolphs (1986) 

värdegapsteori (value gap theory). 

4.2.1 Räntegapsteorin 

”Teorin förklarar gentrifieringen som en produkt av cykler av desinvestering och 

återinvestering i den urbana fastighetsmarknaden.” (Less, et al., 2008:61) 

Detta nyanseras i teorin genom bostadsbolags och privata aktörers investeringar i 

underutvecklad mark, där de ser en stor ekonomisk potential i en investering mycket 

beroende på läge och attraktivitet. Neil Smiths räntegapsteori beskriver därmed 

gentrifieringsprocessen genom framtagandet av varierande ekonomiska kalkyler. 

Resultatet kan ibland innebära att vid det tillfälle som området ej är ekonomiskt försvarbart 

att investera underhåll i, låter ägaren helt enkelt bli att investera med hänsyn till att 

byggnader i sig inte står för värdet i Rent Gap-teorin. Det är således enbart marken eller läget 

som är av dignitet för investeraren. När marken har nått tillräckligt förfall är området redo 

för en nyinvestering då det går att finna en potentiellt god avkastning vid nyinvestering. 

Därefter fortsätter processen. Sammanfattningsvis går fenomenet att härleda till att det 

kapitalistiska samhället bidragit till att rummet och marken kommit att agera likt en vara 

med specifika attribut. Investeringar inom denna bransch kräver enorma resurser samtidigt 

som att investerarna tar sikte på att utnyttja markens ”högsta och bästa avkastning” vid 

nybyggnation och renovering (Smith, 1996). 
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(Bild: Clark, 1987) 

Figuren ovan symboliserar räntegapsteorin. Varierande spekulationer beträffande 

fastighetens potentiella avkastning bidrar till att den kapitaliserade avkastningen stiger 

uppenbart redan före en ny cykel av investeringar påbörjats i en ung byggnadsmiljö. 

Räntegapet är således det gap som skapas vid det tillfälle då en fastighets aktuella investering 

CLR (capitalized land rent) frånskiljer sig avkastningen som fastighetsägaren skulle 

erfordra om fastigheten uppfyller bästa möjliga användning PLR (potential land rent). 

Därmed sjunker den kapitaliserade avkastningen med tiden från det ursprungliga 

byggnadsdatumet samtidigt som att den potentiella avkastningen stiger i takt med att den 

inte nyttjas. (Less, et al., 2008) För en ägare som strävar efter att erhålla bästa möjliga 

avkastning anses gentrifiering vara ett incitament för att utjämna gapet som uppstått. Det är 

dock en komplex företeelse som förhåller sig till ett flertal platsrelaterade sammanhang och 

aktörer. En rad förutsättningar krävs för att en gentrifieringsprocess ska inledas, således kan 

inte en gentrifiering inträffa i alla stadsdelar eller omfatta områden med enbart ett stora 

räntegap. Begreppet innefattar ofta hela områden, snarare än en enstaka fastighet vilket 

sammanfattas i att räntegapet är en fråga om ett kollektivt socialt uppförande. (ibid) 

Förändringar i fastighetens fysiska karaktär, dess markanvändning, varierande förändringar 

i det närliggande området, platsens sammanhang, ny förbättrad byggteknik eller förändrade 

socioekonomiska och politiska förhållanden kan vara indikatorer som tas till hänsyn vid en 

räntegapsberäkning. (Clark, 1987) 
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Efter en genomförd gentrifiering eller utjämning av räntegapet följer en tid av filtrering. Det 

vill säga att om inte markanvändningen utnyttjas optimalt eller att någon av de ovanstående 

indikatorerna ändras till det sämre väljer resursstarka invånare att lämna området till följd 

av att mindre bemedlade individer bosätter sig i området. Filtreringen kan således figurera 

som gentrifieringens företrädare och tidigare fas då: 

”[…] den kapitalistiska ekonomins logik, förr eller senare kommer stimulera 

förändring i markanvändning”. (Smith, 1979) 

 

4.2.2 Värdegapsteorin 

Gentrifieringslitteraturen menar att värdegapsteorin kompletterar räntegapsteorin även om 

de lämpar sig bäst till olika fält inom området. Teorin grundar sig i säljvärdet av äganderätter 

(owner occupation) samtidigt som att den analyserar dynamiken i fastighetens potentiella 

profitmöjligheter (förändringstrycket) vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 

Varierande regelverk som reglerar hyresmarknaden kan därmed ligga till grund för en 

strategi att hålla tillbaka erforderliga investeringar beträffande underhåll av hyresfastigheter. 

Utöver själva faktumet gällande ombildningen studerar även teorin de olika mekanismer som 

bidragit till denna utveckling. (Hedin, 2010) 

”Neoliberal political reforms have to a great extent been circumscribed in Sweden by 

long-standing comprehensive welfare institutions with broad anchorage in the 

working and middle classes. Housing, however, presents an exception. In the last 

twenty-five years, the housing sector in Sweden went from being one of the most 

regulated in Europe to the most liberal market governed.” (Hedin, et al, 

Neoliberalisation of Housing in Sweden) 

 

Den svenska bostadsutvecklingens skifte från det traditionella välfärdsinriktade konceptet 

till en mer neoliberal inriktning med marknadsmässiga hyror och en omfattande ombildning 

av hyresrätter till bostadsrätter har bidragit till att värdegapsteorin blivit oerhört aktuell. 

Samtidigt har det förekommit en omställning då de tidigare hyreslägenheterna minskat i 

värde i samband med att nödvändiga investeringar av underhåll uteblivit på grund av detta 

inte rimmat med ägarens vision. Därför har det ofta skapats ett gap mellan vad en 

fastighetsägare kan få ut i hyra respektive vad denne skulle erhållit vid en försäljning samt 

konvertering till bostadsrätt. (Hamnett & Randolph, 1986)  

”…with a normal rate of turnover, the selection mechanism of high prices on inner-

city tenant-owned dwellings will lead to a gradual ”social uppgrading” of the 

property’s residental profile”. (Clark, 1992:23) 

Detta går att koppla till det faktum att teorin beträffande räntegapet lämpar sig bättre till så 

kallade områden i övergång som gränsar till stadens centrum. Teorin gällande värdegapet 

blir därför mer aktuellt vid studier beträffande innerstaden i Stockholm. (Clark, 1992)   

De olika gapen nyanserar således varierande dimensioner av fastighetsmarknadens makt ur 

ett ekonomiskt såväl som politiskt och socialt perspektiv.  
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4.2.3 Sammanfattning av produktionsförklaringen 

Produktionsförklaringen går därmed att härleda till förändringen av den urbana naturen i 

staden och är en summa av investering och desinvestering i fastigheter och stadsdelar under 

olika cykliska tidrymder. (Less, et al., 2008: kap. 2) Om staden på samma gång expanderar 

på grund av en ökande urbanisering stiger pressen på en förändring av markanvändningen 

så att den på bästa vis överensstämmer med marknadens definition av ”högsta och bästa 

användning”. Räntegapet är således ett ekonomiskt incitament beträffande förändring av 

markanvändning vilket leder till att gentrifiering blir ett verktyg i jakten på att utnyttja detta 

gap. De potentiella vinsterna strävar därför mot att fullbordas. (Smith, 1979) 

4.3 Zukin  

De båda förklaringarna innehar båda sina förklaringsvärden då gentrifieringen både grundar 

sig i kapitalistiska investeringar i fastigheter såväl som immigration av invånare som innehar 

en högre socioekonomisk ställning än de som inte har råd att bo kvar.  

Att det är en trend som sprider sig i hela världen skildrar Zukin (1982) i sin artikel 

beträffande Loft Living där han illustrerar de politiska, sociala och ekonomiska faktorer som 

i allra högsta grad bidragit till gentrifiering. I artikeln åskådliggörs gentrifieringen av 

distriktet SoHo som är beläget på Manhattan i New York. Startskottet inträffade när kreativa 

och konstnärliga grupper flyttade till SoHo. Gentrifieringen går att koppla till 

produktionsinriktningen med tanke på att det fanns en stor kvantitet av billiga före detta 

industrifastigheter i behov av upprustning vilket går att härleda till räntegapets teori gällande 

”bästa möjliga användning”. (Clark, 1987) Samtidigt existerade det en marknadsefterfrågan 

av befolkningen som letade efter billiga och centrala bostäder som de kunde skräddarsy efter 

sin egen vision. Konsumtionssidan speglar historien genom att fenomenet skildrade den nya 

medelklassens efterfrågan på bostäder med bra pendlingstider och en ökad tillgänglighet till 

stadens kulturella och sociala attraktioner. (Less, et al., 2008: Kap 3) 

”Privata fastighetsföretag fick så småningom korn på vinstchanserna med 

omvandlingen av de gamla industriloften. Dessa företag kom hädanefter att ta över 

omvandlingen och bedriva denna med ny storskalighet.” (Hedin, 2010) 

Denna trend går nu även att se i Sverige där svenska fastighetsbolag driver en storskalig 

förädlingsverksamhet. Bostadshus med en historia är enormt attraktiva hos den nya 

medelklassen vilket speglas i att exempelvis fabriker förädlas till exklusiva hem med högt i 

tak och stora fönster i Stockholmsområdet. (Alltomstockholm, 2014) 

4.4 Konsumtionsförklaringen 
Denna inriktning härstammar från den samhälleliga förändringen till ett postindustriellt 

samhälle dvs. transformationen från tillverknings- till att bli en tjänstebaserad ekonomi med 

en ny medelklass. Därmed även den signifikationsgrad av en ny kunskapsbaserad industri 

med specialistkunskap som fundamental resurs och vad det ger för förutsättningar samt 

förändringar i staden.  (Bell 1973; Ley 1996) 
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”Gentrification is best explained as the social and spatial manifestation of the 

transition from an industrial to a post-industrial economy based on financial, business 

and creative services, with associated changes in the nature and location of work, in 

the occupational class structure, earnings and incomes and the structure of the 

housing market.” (Hamnett 2003: 2401) 

Denna nya post-industriella medelklass har präglat samhället i stort genom en framväxt av 

serviceekonomin samtidigt som att klientelet vilka ofta benämns som den kreativa klassen 

(Florida, 2003) eller den kulturella nya klassen (Lay, 1996) kommit att bli en urbansinnad 

klass. Sökandet efter allt staden har att erbjuda innebar att denna nya grupp gentrifierare 

bidragit till att diverse faciliteter, kulturliv och service allt mer allokerats till stadens 

centrum. (Less, et al., 2008: Kap 3)  

Att denna nya köpstarka medelklass skulle sätta sin prägel på fastighetsmarknaden torde 

vara föga förvånande. Saskia Sassen (2001) skildrar fenomenet som att den kapitalistiska 

mekanismen fortplantas i globala städer, detta genom att grupper som erhåller höga löner 

från högtstående positioner aspirerar efter själslig tillfredsställelse i strävan efter att spegla 

sin egen identitet. Gentrifieringen åskådliggörs genom dessa höginkomsttagares varierande 

konsumtionsmönster.  

4.4.1 Platsen 

I takt med den samhälleliga förändring västvärlden upplevt har det produktionsinriktade 

paradigmet förpassats till historien. Dagens moderna städer måste därför sträva mot att 

anpassa sin strategi för att lyckas stärka sin position gentemot andra platser i världen. 

Uppgraderingen från industritidens föråldrade ideal innebär därför en anpassning mot att 

finna en attraktionskraft till förmån av den framväxande kreativa klassen. (Florida, 2006)  

Fritz Machlup och Peter Drucker undersökte på 1960-talet den allt mer framväxande 

invånargruppen av arbetare som definierade sig som ”kunskaps-arbetare”. Denna nya 

framväxande klass bestående av ingenjörer, forskare och personer med framträdande 

ledningspositioner definierade det samhälleliga skiftet från industrialism till post-

industrialism. Daniel Bell studerade under 1970-talet de nya krav som ställdes på arbetarna 

i samband med dess positioner. (Florida, 2006) 

Den kreativa klassen präglas av två undergrupper, kreativa yrkesproffs samt den kreativa 

kärnan. Kreativa yrkesproffs beskrivs som individer vars huvudsakliga arbetsuppgifter 

grundar sig i problemlösning, kreativitet och eget tänkande. Detta innebär dock inte att 

uppfinnandet av nya policyers, idéer och fysiska saker erfordras. De kreativa yrkesproffsen 

kan inkludera jurister, läkare, ingenjörer, ekonomer och personer med andra 

högteknologiska yrken där ett flitigt användande av kunskap som tillskansats under högre 

utbildning krävs. Den kreativa kärnan utgörs av individer såsom professorer, poeter, 

musiker, arkitekter, designers, analytiker och författare. Florida beskriver dessa 

arbetsuppgifter som den högsta graden av kreativt arbete. Denna nya samhällstrend kan 

sättas i kontrast till industrialismens dagar då de anställda enbart erfordrades uträtta en 

specifik syssla på sitt arbete. (Florida, 2006) 
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4.4.2 Lokaliseringsbeslut 

I en intervju med en ung man framkom det varför han valt att lämna staden. I Austin, staden 

han avsåg att flytta till kunde han tillgodoräkna sig ett liv, inte bara ett jobb. Den nya kreativa 

medelklassen tar därmed hänsyn till ett stort antal faktorer vid beslutandet vart de vill leva 

och arbeta. Platsen måste därmed stämma överens med individens identitet och erbjuda en 

lämplig livsatmosfär med högkvalitativa bekvämligheter och upplevelser. De söker sig 

således helst till platser som är levande. (Florida, 2006) 

”När skiftet i den globala ekonomin från tillverkning till innovation inleddes antogs 

det att den geografiska platsen skulle tappa i betydelse. Men det blev tvärtom: den 

betyder mer.” (Enrico Moretti, The New Geography of Jobs, 2012) 

Boken ”Cities and the Wealth of Nations” behandlar platsers förmåga att attrahera kreativa 

människor. Jane Jacobs som skrivit boken menar att humant kapital är avgörande för 

tillväxten vilket speglar sig i det faktum att det är graden av mänsklig intelligens som leder 

till produktiva resultat. Attraktionen av kreativa individer bidrar på så vis även till en ökad 

ekonomisk tillväxt och ett ökat välstånd. (Jacobs, 1985) Florida utvecklar sedan detta 

humana kapital till ett kreativt kapital som grundar sig i att kreativa individers 

lokaliseringsbeslut i särskilda stadsdelar eller städer driver den regionala tillväxten på 

platsen. Stadsutvecklare och fastighetsföretag måste därmed utveckla en djupare förståelse 

gällande vad denna klass har för preferenser vid sina lokaliseringsbeslut i staden. Vad de kan 

erbjuda och varför ska en viss individ välja att identifiera sig med byggnaden.  

 

Plastkvaliteten definieras som en samling sammanlänkade upplevelser på en specifik 

geografisk plats. Därmed är den inte bestående utan utmålas snarare som en ständigt 

pågående process. Denna plastkvalitet är en viktig grundpelare i den kreativa klassens 

lokaliseringsbeslut. Enligt Florida (2006) består plastkvaliteten av tre dimensioner som gör 

en plats attraktiv.  

 

o ”Vad som finns: En kombination av byggd miljö och naturlig miljö; en lämplig plats 

att leva kreativa liv på.” 

o ”Vem som finns: En mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter 

så att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället.” 

o ”Vad som hände: Livligt gatuliv, kafékultur, konst, musik och människor som ägnar 

sig åt utomhusaktiviteter – enkelt uttryckt en mängd aktiva, spännande och kreativa 

sysselsättningar.” (Florida, 2006) 

 

Skiftet från det industriella samhället har också bidragit till ett skifte bort från traditionella 

attribut som lockade människor. Florida menar att shoppingcenter, turiststråk och 

sportarenor blivit oattraktiva parametrar vid kreativa människors lokaliseringsbeslut. 

Individen fordrar mer av platsen idag då livsklimatet på platsen blivit vitalt i strävan efter att 

potentiellt kunna erhålla en egen bekräftelse för sin identitet som människa. Utbudet och 

känslan i en stadsdel attraherar den kreativa klassen, den prefererade gatukulturen som 

berikar livsklimatet kan exempelvis vara smågallerier, unika butiker, små bistrorestauranger, 
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caféer eller gatuartister. Dagens ofta oförutsedda och flexibla arbetstider medverkar till att 

invånarna vill ha tillträde till nöjen på sin fritid för att på så vis ha möjlighet att bibehålla sin 

produktivitet. En cykeltur, att gå på gymmet eller en joggingrunda har kommit att bli viktiga 

beståndsdelar i den stressade vardagen som stadsbo. Därmed är det vitalt att området har 

tillgång till parker, löparspår och rekreationsplatser i närheten av bostaden. (Florida, 2006) 

4.4.3 Identitet och Autenticitet 

Platser som uppfattas som autentiska och unika uppskattas av människor, Florida poängterar 

i sin forskning att det finns ett antal faktorer som kan bidra till att öka platsens autenticitet. 

Unika kulturellt utmärkande kännetecken, en speciell musikscen, berömda kvarter och 

historiska eller spektakulära byggnader kan bidra till att höja autenticiteten men den i 

särklass viktigaste faktorn ligger i blandningen. Området ska därför inte ge en förnimmelse 

av att vara slätstruken, blandningen blir därför vital. Denna sprudlande blandning ger platsen 

liv vilket skulle kunna skildras i att den skapar sig en egen personlighet som sedan gör det 

lättare för utomstående att identifiera sig med den. (Florida, 2006)  

 

”Autenticiteten uppstår i blandningen – i den gamla gatstenen utanför nyrenoverade 

hus, i interaktionen mellan unga och gamla, mellan original och yuppies, mellan 

modeller och luffare.” (Florida, 2006) 

 

Manuel Castells menar att dagens postmoderna världs karaktäristiskt osäkra och ständigt 

skiftande samtid har bidragit till att identitetens makt blivit allt mer vital. Platsen säger allt 

mer om personen vilket speglar sig i att valet av bostad utvecklats till att bli en viktig 

statuskälla. Begrepp som bostadsstegen definierar hur du genom tidens lopp har möjligheten 

att ”byta” upp dig till mer och mer prestigefulla och exklusiva områden att leva i. Tidigare 

identifierade sig människan i större omfattning med yrket eller företaget de arbetade för. 

Detta har utvecklats till att i större grad handla om en identifiering genom platsen du bor på. 

Bor exempelvis en individ på Östermalm, Stockholm säger det mycket om personen. Platsen 

siar exempelvis om vilken livsstil, ekonomi, politisk åsikt personen ifråga utkristalliseras av. 

Platsens historia är också viktig vilket exempelvis går att härledas till vinbranschen, där den 

historiska autenticiteten är vital. 48 e.kr anlade romarna de första vingårdarna längs floden 

Gironde vilket idag är ett av världens mest kända och uppskattade vindistrikt. Bordeaux-

viner känner de allra flesta till vilket i sin tur bidragit till att det ethos som byggts upp 

automatiskt skapar en känsla av exklusivitet och autenticitet. (Systembolaget, 2015) Oscar 

Properties marknadsföring spelar också på denna historiska känsla i jakten på att göra sina 

projekt exklusiva vilket behandlas i analyskapitlet.  

4.4.4 Bortträngning 

Bortträngningseffekter kan ses som en produkt av urbana omstruktureringsprocesser. I takt 

med att bostadsbyggnation i dagens samhälle riktar sig allt mer till ekonomiskt starka hushåll 

visar litteraturen att byggnationen kan agera utestängningskraft för låginkomsthushåll. 

Således bidrar höga bostadspriser till att låginkomsthushåll inte får tillträde till bostäderna i 

samma utsträckning. (Davidson & Lees, 2010) 
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”The problems of gentrification and affordability are interrelated as lower income 

households (and even some middle income households) are outbid by high 

income/affluent households.” (Davidson & Lees, 2010, s 399) 

4.2.3 Sammanfattning av konsumtionsförklaringen 

Den konsumtionsinriktade förklaringen kan således förklaras som summan av den frigörelse 

samt omfördelning av både sociala och ekonomiska spänningar som staden upplevt. Nya 

samhällspremisser har uppstått vilket innebär att stadens roll har förändrats i förmån till den 

nya framväxande medelklassens rumsliga behov med en kreativ, kulturell och livlig 

inramning.  
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ undersökning 

Detta kapitel skildrar det tillvägagångssätt arbetets struktur är utformat på samt den metod 

vilken valdes till undersökningen och de strategier som ansågs lämpliga vid utförandet av 

den slutliga analysen.  

Avsnittet avses motivera samt presentera specifika val av materialinsamling och källor samt 

en diskussion beträffande dess reliabilitet. Uppsatsens strategiska metodval kommer även 

att behandlas med hänsyn till de varierande fördelar och nackdelar som erfarits. 

 

Uppsatsen grundar sig i en fallstudie av fastighetsföretaget Oscar Properties med 

utgångspunkt i varierande gentrifierings-diskurser samt forskaren Richard Floridas teorier 

kring den kreativa klassen. Fallstudien utförs med hjälp av teorigrundande ramverk som 

behandlats genom en teoretisk analys av litteraturen. De olika teoridelarna ackompanjerat 

med empiri från företagen kommer därför agera informationsunderlag i ett försök att berika 

analysen för att på detta vis besvara den givna frågeställningen. 

 

Metoden som legat till grund för analysen av material samt inhämtningen av information är 

en dokumentanalys. Strategin har lämpat sig väl till arbetet då författaren studerat 

sekundärdata i form av företagens års- och kvartalsrapporter med målet att erhålla en 

överskådlig bild av dess vision, verksamhet samt de strategier som utövas av denna nya 

gentrifieringsaktör. 

 

Det finns ett flertal diskurser som gör anspråk på att förklara fenomenet gentrifiering. Denna 

uppsats kommer inte inrikta sig på ny teoribildning utan utgår endast från existerande teorier 

i ett försök att belysa en pågående samhällsprocess med fastighetsbolag som investerar i 

områden med ett outnyttjat räntegap för att sedan åstadkomma en värdeökning.  

Den huvudsakliga inriktningen, att skapa sig en förståelse kring fastighetsbolag, invånare 

och diverse andra aktörer samt de djupgående krafter och processer som pågår naturligt på 

bostadsmarknaden i Stockholm förefaller vara oerhört svårt och komplext under denna snara 

tidsperiod. Därför får en kartläggning i strävan efter att erhålla en nyanserad och holistisk 

bild av de makrofaktorer som tillsammans bidrar till att skapa den verklighet vi lever i 

förpassas till framtida forskning. 

5.2 Fallstudie    

De strategiska metodval som gjorts grundar sig i det faktum att författaren ämnat undersöka 

den givna frågeställningen på djupet snarare än att dra generella slutsatser för att på detta vis 

skapa sig en holistisk bild av processen. Specifika relationer och processer som undersöks i 

dess naturliga miljö faller väl in på valet av fallstudie som metodval vilken kan ses som en 

lämplig strategi vid kvalitativ forskning. (Denscombe, 2009, s 62) Denscombe menar även 

att fallstudien som tillvägagångssätt kan beskrivas genom att ”målsättningen är att belysa 

det generella genom att titta på det enskilda” (Denscombe, 2009, s 60). 

Inriktningen att undersöka fastighetsföretaget Oscar Properties verkan på bostadsmarknaden 

i Stockholm erfordrade ett teoristyrt arbete vilket i sin tur skulle bidra till att ge en bättre 



23 

 

förklaring till specifika processer, händelser och relationer. Därmed kan fallstudien av Oscar 

Properties antas bidra till en generalisering av den process som sker på den svenska 

bostadsmarknaden.  

Teorierna tillämpades därför på fastighetsföretaget i dess naturliga miljö med ändamålet att 

se om de kunde illustrera processen på ett mer nyanserat vis, således testades även teoriernas 

verkningsförmåga i realiteten. (Denscombe, 2009, s 63) Det empiriska resultat som 

fallstudien frambringat kan därför användas för att besvara frågeställningen. 

 

De vetenskapliga källorna kan beskrivas som uppsatsens ryggrad, därmed agerar 

företagspublikationerna verktyg och komplement i syftet att förankra och nyansera de 

resonemang som framförts i de vetenskapliga teorierna. Företagens hemsidor, artiklar, 

rapporter samt böcker har varit det huvudsakliga uppsökandeflödet vid insamlandet av data. 

Problematiken att finna data från ett stort antal källor kan dock leda till att endast en vinklad 

bild av företaget erhålls. Detta då nästan alla tidningsartiklar förefaller vara positiva till 

företaget. Vidare valde författaren att tolka empirin likt data med målet att testa om det var 

applicerbart med de verifierade gentrifieringsteorierna. 

5.3 Dokumentanalys 

Den data som ligger till grund för dokumentanalysen är i huvudsak års- och kvartalsrapporter 

författade av anställda på specifika fastighetsbolag. Denscombe (2009) menar att denna typ 

av rapporter och artiklar kan anses som faktabaserade, objektiva samt auktoritativa. Det ska 

dock poängteras att rapporterna inte är objektiva i sig vilket medför vitaliteten i att läsaren 

har ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i publikationerna. Detta kritiska förhållningssätt 

nås genom att vara observant gällande vem det är som publicerat dokumentet, samtidigt 

krävs en fundamental förståelse kring vem som är den tilltänkta läsaren av skriften. Det bör 

även riktas kritik mot läsaren som själv väljer vilka dokument ska läsas samt vad i 

dokumenten som anses vara relevant och slutligen brukas i uppsatsen. (Denscombe, 2009) 

Nyttjandet av dessa dokument bidrar till valet av en innehållsanalys. Detta med målet att 

nyansera ”prioriteringar”, ”värderingar”, ”relevans”, samt ”hur idéerna hänger samman” 

med hänsyn till textmaterialet. (Denscombe, 2009, s. 307) Analysen bidrar till att skapa en 

generell bild av det dokumenten strävar efter att förmedla.  

5.4 Begränsningar och kritik till mina val 

Det är fullt berättigat att ställa sig frågande till hur stor validitet uppsatsens empiriska 

undersökning har då en stor andel av det data som är insamlat kommer från företaget själv.  

Det som talar för att den data som samlats in bidrar till en validitet är det faktum att den 

placeras i ett större sammanhang med hjälp av de teorier som behandlas. Genom att studien 

kombinerar och jämför den data företaget skildrar i sina års-, kvartalsrapporter samt hemsida 

med verifierade gentrifieringsteorier hoppas uppsatsen vinna en tillräckligt hög validitet för 

att kunna dra slutsatser gällande företagets samband med gentrifieringsforskningen. 

(Denscombe, 2009) 
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Det ska dock poängteras att det uppstod en viss problematik i att finna mer detaljerad 

information kring företagets olika projekt vilket hade kunnat berika undersökningen. Vidare 

bidrar inte detta att frågeställningen inte kan besvaras. 

Det faktum att jag som forskare är lokaliserad i Lund bidrar onekligen till en viss problematik 

då det geografiska avståndet till företagets hemvistelse är förhållandevis stort. Därmed har 

det varit problematiskt att ordna intervjutillfällen vilket hade kunnat berika arbetet. Jag hade 

inte heller några direkta förkunskaper om företaget vilket både kan ses ur ett positivt som 

negativt perspektiv. Valet av Oscar Properties i Stockholm föll dock på att företaget 

representerar det ”specifika kännetecken” (Denscombe, 2009, s 64) som trenden på 

bostadsmarknaden i Stockholm speglar. De kännetecken som låg till grund för valet av 

fallstudie innebar främst att företaget kan ses som en symbol av det förändrade landskapet 

på bostadsmarknaden mot ett mer neoliberalt tankesätt där marknadensefterfrågan styr vilket 

i sin tur bidragit till den ökade medvetenheten kring arkitektoniska inslag i byggnationen. 

Visionen om att erbjuda moderna och arkitektoniska bostäder med karaktär lämpade sig 

sedan väl till den kreativa klassens intåg och konsumtionsförklaringen. Vidare 

överensstämde även produktionsförklaringarna då de beskriver det ökade trycket på 

förändring av det urbana landskapet i staden. 

5.5 Relevans 

I takt med att den kreativa klassen har gjort sitt intåg har behovet att tillfredsställa denna 

grupps bostadspreferenser gjort sitt avtryck på den svenska bostadsmarknaden. Oscar 

Properties är högst relevant då företaget och dess vision kan ses som en direkt spegelbild av 

den kreativa klassens sökande efter identitet och attraktivitet, ett sökande efter själslig 

tillfredställelse i ett försök att skönja den egna individen. En kan rent utav säga att bostäderna 

är facit över hur en bostad ska se ut för den kreativa klassen. 

Samtidigt blir frågan aktuell med tanke på den aktuella bostadsbristen som råder i Sverige. 

(Johansson, 2014) Bostadsbristen leder till att frågor som förtätning samt nybyggnation blir 

tidsenliga vilket går att härleda till räntegapets frågor kring ”bästa markanvändning” som 

sedan fastighetsbolagen är ett direkt symtom av. Omvandling och ny brukning av mark som 

tidigare inte utnyttjats optimalt skildras genom renovering av gamla industri-, 

kontorsfastigheter, brown-fields och annan potentiellt omvandlingsbar mark. Detta faller väl 

samman med Oscar Properties visioner om att omvandla gamla byggnader som genom 

historien fullgjort sitt syfte till att idag byggas om med funktionen att agera modern bostad 

till olika familjer. 

Oscar Properties som aktör på den svenska bostadsmarknaden är även intressant i sig då 

företaget på många vis nyanserar ett skifte i samhället. (Hackworth and Smith, 2001) De 

enorma förändringar som präglat västvärlden efter det pågående borttynandet av 

industrialiseringen har bidragit till skillnader gällande människors livsstilar och levnadssätt 

vilket i sin tur satt sin prägel på hur vi väljer att leva, arbeta och bo. Själva epicentrumet som 

så många andra gånger förut har startat i USA för att sedan sprida sig österut mot Europa 

och Sverige, därför går trenden i Sverige att hänföra till den förändring som tog kraft på 

Manhattan då många gamla industribyggnader omvandlades till moderna bostäder, formade 
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efter individens intresse och smak. (Zukin, 1982) Oscar Properties (2015) skulle kunna ses 

som ett symptom av denna förändring då företaget själva beskriver sig som ett företag med 

visionen om att omvandla historiska byggnader till moderna och exklusiva bostäder.  

En viktig faktor gällande generaliseringsbarheten går att finna i det Appendix som är 

lokaliserat längst bak i uppsatsen. Här går författaren igenom ett antal fastighetsföretag som 

tillsammans nyanserar den trend av företag som specialiserar sig på att förädla och omvandla 

mark i Stockholm. Dess strategier och likheten med Oscar Properties förefaller vara oerhört 

relevant i syftet att utmåla en bild av den nya gentrifieringsvåg som gjort sitt inträde på 

Stockholms bostadsmarknad.  

5.6 Alternativa metoder 

Uppsatsen hade kunnat inrikta sig på att undersöka fastighetsbolagets direkta påverkan på 

ett område ur ett djupare gentrifieringsperspektiv. Detta hade kunnat erhållas genom 

kvalitativa intervjuer med invånare angående upplevd påverkan på bostadsområdet efter 

Oscar Properties inträde tillsammans med data som potentiellt kunde specificera en viss 

förändring. 

I ett tidigt stadie avsåg författaren att skapa ”värmekartor” i programmet ArcGIS med målet 

att skildra en förändring av de genomsnittliga bostadspriserna över tid sedan företaget gjort 

sitt inträde på platsen. Detta skulle i sin tur bidra till en utökad nyansering gällande 

förändringen av området. Vidare visade det sig problematiskt att samla in bostadsprisdata 

vilket bidrog till att jag ur tidsbristaspekten valde att rikta in mig på att enbart belysa 

processen.  

En annan intressant aspekt vore att studera marknadsföringsverktyget storytelling påverkan 

på bland annat bostadsmarknaden, detta då bostaden utvecklats till att bli den vara som 

människor i stor grad väljer att identifiera sig med. Det stora intresset för bostäder med en 

historia kan tyckas vara en naturlig effekt av det effektiva marknadsföringsverktyget.  

Vidare hade det även varit intressant att studera medias påverkan på bostadsmarknaden ur 

ett gentrifieringsperspektiv. Detta då projekt som uppmärksammas i media tenderar att rusa 

i pris. (Aftonbladet, 2015) 

 

5.7 Min roll som forskare 

Inspirationen till uppsatsen härstammar från mitt intresse av den svenska bostadsmarknaden 

och en fascination av de aktörer som agerar på den. En stor del av mitt insamlade material 

härstammar från företags hemsidor och rapporter vilket bidrar till att det är av stor vikt för 

mig som uppsatsskrivare att förhålla mig kritisk till detta material. 

Det finns mängder med tidigare forskning kring gentrifieringsbegreppet i allmänhet, 

samtidigt kunde jag inte finna någon vidare forskning som behandlade den trend av 

fastighetsbolag som nu satt sin prägel på gentrifieringen i Stockholm. Detta ligger till grund 

för min inriktning på att belysa fenomenet för att på detta vis möjliggöra ytterligare forskning 

som kan bidra till en mer holistisk förståelse av processen. Självklart medverkar det faktum 

att det fanns lite tidigare forskning inom ämnet till en utmaning vilket bidragit till att jag 

försökt applicera tidigare teorier inom gentrifieringsforskningen på den föreliggande 

processen.   
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6. Empiri 

6.1 Bostadsmarknaden i Sverige 
Bostadsmarknaden i Sverige har förändrats avsevärt under historiens gång. Detta avsnitt 

ämnar ge en kortfattad bild gällande hur den förändrats samt hur de bakomliggande faktorer 

och drivkrafter som gjort sitt avtryck under den rådande tidsepoken. Drivkrafter som styrt 

bostadsmarknaden är den rådande sociala situationen och den politiska visionen. (Johansson, 

2014) 

Under 1930-talet växte städerna oerhört vilket kom som en reaktion av att industrin behövde 

arbetskraft. Således uppstod en bostadsbrist och trångboddhet vilket i sin tur bidrog till att 

sanitära förhållanden blev sämre vilket speglade sig i utbredd sjukdom samt minskat 

barnafödande. Den politiska reaktionen på problemet gjorde att bostadsbristen skulle byggas 

bort vilket samtidigt skulle bidra till fler arbetstillfällen. En god och funktionsenlig bostad 

fastställdes och utfördes genom att allmännyttan och kooperativa bolag grundades. 

(Johansson, 2014) 

1965-75 präglades av att det fortfarande existerade en utbredd trångboddhet, ett högt 

barnafödande samtidigt som att ungdomar strävade efter att flytta hemifrån. Politikerna 

införde därför ett produktionsmål på 1 miljon nya lägenheter under en 10 årsperiod för att 

råda bukt på trångboddheten en gång för alla. Byggnormen innebar ett rationellt, enhetligt 

och standardiserat byggande vilket grundade sig i strävan att hinna med det högt uppsatta 

produktionsmålet. Befolkningen skulle således erbjudas rymliga, sunda, välplanerade 

bostäder som var utrustade därefter. Mantrat under denna tid kan beskrivas bostäder av god 

kvalitet till skäliga kostnader. (Johansson, 2014) 

1985-91 symboliserades utav en högkonjunktur och babyboom samtidigt som att den 

politiska situationen menade att Sverige bor bra. Bostadsmarknaden däremot kom att bli 

oerhört överhettad i takt med stigande byggkostnader vilket tillslut resulterade i att 

fastighetsbubblan sprack. Därefter följde något som kan liknas vid en istid på 

bostadsmarknaden.1980-talets yra med kraftig börsuppgång hade sannolikt en stor påverkan 

beträffande det faktum att bostadspriserna sköt i höjden. (Johansson, 2014) 

Åren 2000-2013 ökar både segregationen och trångboddheten samtidigt som att ungdomar 

återigen inte har råd att flytta hemifrån. Barnafödandet minskar. Politikerna reagerar på 

problemen vilket nyanseras i omvandlingen till bostadsrätter, detta då en ökad 

marknadsanpassning och således även en ökad konkurrens förespråkades. Inom byggsektorn 

dyker det nu upp ett antal bolag som spekulerar på marknaden i samband med målet att 

aktörerna ska kunna handla under affärsmässiga villkor. Inriktning på förädling och 

förvaltning premieras samtidigt som att större fokus hamnar på den arkitektoniska 

framtoningen, vilket styrs av att byggandet allt mer skiftats mot att möta efterfrågan på 

marknaden. (Johansson, 2014)  
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Trenderna har bidragit till att bostadens funktion förändrats avsevärt sedan början på 1900-

talet vilket symboliseras i att en bostad allt mer går mot att bli en konsumtionsvara samt 

investering. Kapitalstarka grupper premieras i samband med den ökade neoliberaliseringen 

av bostadsmarknaden samtidigt som att politiker kämpar om att skapa boende, platser och 

rum anpassat till den kreativa klassen, den fundamentala strategin kretsar kring ordet 

sustainability vilken grundar sig i dess tre ben, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

(Florida, 2006) 

Dagens upptrissade bostadspriser kan ses som en reaktion på ett antal faktorer såsom de 

rådande rekordlåga räntorna vilket inneburit att människor förefallit villiga att låna stora 

pengar för att finansiera dyra bostäder. En kraftig börsuppgång sedan finanskrisen 2007-

2008 vilket bidragit till ett ökat värde på aktier, detta har gjort svenskar rikare, därmed har 

detta bidragit till en förhöjd betalningsvilja. Det har än en gång uppstått en bostadsbrist och 

en ökad urbanisering, således har tillgång och efterfrågan spelat roll beträffande 

prisökningen. (Johansson, 2014) I takt med att globaliseringen satt en allt större prägel på 

världen har detta även medverkat till att internationellt kapital lättare söker sig till Sverige 

och trissar priserna. (Hackworth & Smith, 2001) 

 

6.2 Oscar Properties 

I tidiga gentrifieringsstadium har staten och varierande invånarklasser varit pådrivande 

aktörer men i takt med att det tredje stadiet (Hackworth & Smith, 2001) gjort sitt inträde har 

diverse fastighetsutvecklare blivit allt mer aktiva i processen. Detta kan i sin tur ha att göra 

med neoliberaliseringen av bostadsmarknaden samtidigt som att globaliseringen har tagit ut 

sin rätt på Stockholm som global stad, detta ackompanjerat med ett lågränteklimat och 

valutakrig som härjar världen över bidrar till ett pengaregn över staden vilket haft påföljder 

på bostadsmarknaden. Begrepp som Super-gentrifiering och bortträngning har därmed blivit 

fundamentala begrepp i analyserandet av bostadsmarknaden i Stockholms innerstad. 

Oscar Properties grundades år 2004 med ”visionen att skapa unika, designade, kreativa och 

moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur 

och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo…” är kärnan i företagets identitet. 

(Oscar Properties, 2015) 

Företaget har sedan 2004 skapat omkring 600 bostäder samtidigt som att de utvecklat och 

sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder svenska kronor på samma gång är 360 av de 1700 

bostäder som finns på skrivbordet under produktion. Oscar Properties strävar efter att köpa, 

sälja och utveckla fastigheter på attraktiva platser i Stockholm. Företagets strategi och egen 

vision uttrycker sig genom ett modernistiskt och unikt tänk samt hög standard beträffande 

arkitektur, design och inredning kan företaget inrikta sig på att bygga en ny byggnad från 

grunden eller också ombilda respektive förädla en äldre byggnad som till exempel en skola, 

ett postkontor eller en fabrik. Detta har medfört att byggprojekten blivit kolossalt 

efterfrågade och attraktiva. (Oscar Properties, 2015)  

Kan ett enskilt fastighetsbolag öka priserna i en stadsdel? 
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Mäklaren Felipe Martinez (Ekenstam Fastighetsmäkleri) menar att så är fallet och utvecklar 

påståendet till att en byggnad från Oscar Properties i hans subjektiva värld är facit över hur 

ett boende kan se ut. 

”Fastigheterna präglas av ljus, rymd och genomtänkta modernistiska lösningar på 

hur ett hur ett modernt hem ser ut på 2000-talet. Man har satt en mycket hög standard 

på fastigheterna och på inredningen, där mycket namnkunniga arkitekter fått vara med 

från första spadtaget.” (Fastighetsmarknaden, 2013-08-26) 

Paralleller går att härledas till att Oscar Properties bostäder riktar sig till Floridas kreativa 

medelklass. Nämligen byggnader med en unik karaktär och som kan spegla individens egen 

identitet samt områdets karaktär. 

Martinez utvecklar sina erfarenheter och menar att bostäder i projekt som Karlavägen 76 

samt det gamla Posthuset på Nybrogatan 57 varit extremt lättsålda samtidigt som att priset 

per kvadratmeter många gånger befunnit sig en bit över 100 000 kr (2013). 

Karlavägen 76, Östermalm såldes till rekordpriser på rekordtid vilket enligt mäklarnas 

erfarenheter bidrog till att 75-80 000 kr/m2 (2013) var ”förmånliga” i förhållande till de andra 

priserna på Karlavägen 76. Efterdyningarna av projektet på Karlavägen 76 anades en lång 

tid därefter då den allmänna acceptansen bidragit till att 80 000 kr/m2 (2013) nu ansågs vara 

ett legitimt pris i relation till Oscar Properties fastigheten som såldes till ett mycket dyrare 

pris. Mäklarkollegorna är därmed överens om att företagets intåg på områdets marknad 

bidragit till att priserna eskalerat till att närma sig en paritet av gentrifieringsaktören. 

(Martinez, 2015) 

VD Oscar Engelbert utgår mycket från sig själv och hur han skulle vilja bo, samtidigt menar 

han att det i Stockholm lever ofantligt många människor med stressiga liv. Därmed strävar 

företaget efter att erbjuda tjänster för invånarna som gör livet enklare. En Oscar Properties-

fastighet lovar en varumärkt livsstil i hela byggnaden som de äger och förvaltar. Exklusivitet 

och attraktivitet är känslor som speglas i de tjänster såsom doormans, mattor i trapphusen 

samt enorma balkonger vilka bidrar till det mervärde för bostadsrättsägarna är ute efter. Ett 

mervärde som säger mer än en fin adress och ett anrikt byggår. (Sjöblom, 2010) 

Därmed vänder Oscar Properties sig till den välutbildade innerstadsinvånaren som vid sidan 

om det intensiva arbetet väljer att spendera sin tid genom att uppfylla sig själv. Detta skulle 

kunna symbolisera den tid vi lever i vilket nyanseras genom att personlighet, att våga visa 

vem man är och visa hur man lever faktiskt är den nya hårdvalutan. Uttrycket av 

personligheten kan härledas till att nätauktioner för 1900-talsdesign ökat explosionsartat, 

hipster-modet och behovet av att känna till historian reflekteras i trender av att återskapa 

industriella känslor i moderna bostäder. Här har Oscar Properties hämtat mycket inspiration 

från New York vilka kan ses som en föregångare då invånarna vågat ta ut svängarna vid 

ombyggnationer av gamla industribyggnader, en kontrast till Stockholm där det länge 

saknats variation i byggandet. Oscar sammanfattar därmed visionen som sådan att människor 

vill vara unika i sitt boende, således definieras personen genom boendet. 

(Sjöblom, 2010) 
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Bildkälla: OscarProperties Delårsrapport 2015 jan-mars 

Bilden ovan visar intern arkitektur från Nybrogatan 57 som nämndes i tidigare stycke. 

Fastigheten inkluderar inhouse service, något som blivit något utav ett signum för Oscar 

Properties-byggnader. Inhouse service innebär att företaget strävar efter att erbjuda ett brett 

serviceutbud i jakten på att underlätta livet för kunden. Servicen inkluderar bland annat 

room-service vilken går ut på att du har alternativet att få mat levererad till dörren, 

städservice, möjligheten att få tillgång till fastighetens egen vinkällare samt gym. 

Nybrogatan 57 erbjuder således en unik karaktär, historia och ett brett serviceutbud till dess 

invånare. (Oscar Properties, 2015) 

6.2.1 Inhouse Service 

Tillgänglig inhouse-service är något som kommit att bli signifikativt med en Oscar 

Properties-fastighet. Bolaget vill erbjuda en bred service tillägnad den stressade moderna 

storstadsbon. Hotellkänslan är påtaglig vilket förstärker den exklusivitet företaget 

eftersträvar. Inhouse-servicekonceptet faller väl samman med den kreativa klassens behov. 

Florida beskriver gruppens behov av tillgång till nöjen och bekvämligheter på sin fritid, detta 

på grund av dagens flexibla och oförutsedda arbetstider. Faktorer som blivit viktiga 

beståndsdelar i vardagen kan innebära att ta en cykeltur, en joggingrunda eller att gå till 

gymmet. Detta för att bibehålla produktiviteten. Inhouse-service bidrar därmed till att 

invånarna kan lägga mindre tid på saker som inte bidrar till ökad livskvalitet. (Florida, 2006) 

Olika fastigheter erbjuder olika former av service. Nedan listas något av det utbud företaget 

erbjuder till sina invånare.  

Room-service (frukost och middag motsvarande restaurangkvalitet), städservice 

(möjligheten att hyra sänglinnen etc. som byts ut vid städning), tillgång till husets vinkällare, 

gym (inkl. torr- och ångbastu), spa/relaxavdelning, kemtvätt, möjligheten att låna cykel, 

gemensamma ytor, lekrum anpassat för barn, biograf, dog-walker, barnpassning, 

byggservice samt leverans av färska blommor. (Oscar Properties, 2015) 
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6.2.2 Strategi och förädling av fastigheter 

Oscar Properties strävar alltså efter att finna fastighetsprojekt med en hög förädlingsgrad 

samtidigt som att företaget menar att de fyller ett nytt hål som efterfrågas på den svenska 

bostadsmarknaden. Detta i enlighet med Zukins teorier beträffande Loft Living i New York 

och ombildandet av gamla industrifastigheter till centrala bostäder som skräddarsytts efter 

invånarnas egen vision. Maximeringsmetoden av bästa användningen i ett område grundas 

på företagets fyra värdeskapande hörnstenar vid konvertering och nybyggnation av bostäder.  

Tillgång till rätt objekt:  

Jakten på fastighetsprojekt med en hög förädlingsgrad centreras kring behovet av en 

väl och utstuderad lista med unika och attraktivt lokaliserade fastigheter i 

Stockholmsområdet som potentiellt kan ombildas till framtida bostäder. (Oscar 

Properties, 2014)  

Utveckling av unika och moderna bostäder:  

Ambitionen att ligga i framkant när det gäller modern design och arkitektur ses som 

en förutsättning för att företaget fortsatt ska behålla sin starka position och rykte på 

marknaden. Inspiration hämtas från hela världen. (Oscar Properties, 2014) 

Värdeskapande marknadsföring och försäljning:  

Oscar Properties lägger stor vikt vid att varje bostad från företaget ska uppfattas som 

unik. För att åstadkomma detta krävs en integration beträffande 

varumärkesbyggande, marknadsföring, försäljning samt projektets designkoncept. 

(Oscar Properties, 2014) 

Effektiv projektprocess och byggverksamhet:  

För att skapa attraktiva och unika fastigheter krävs en effektiv projektorganisation 

med målet att byggnationen ska hålla rätt kvalitetsnivå, inom fastställda tidsramar till 

rätt kostnad. (Oscar Properties, 2014) 

 

Således inleds en värdeskapande projektfas genom att företaget lokaliserat ett objekt i sin 

utstuderade lista med attraktiva och attraktivt lokaliserade fastigheter som har potentialen att 

iklä sig Oscar Properties-kostymen. I samband med tillträdet påbörjas ett samarbete med 

byggverksamhet, designteam, arkitekter m.fl. utformas en detaljplan som senare omformas till 

design, projektutveckling och slutligen ett byggnationsstadium vilket går att se i figuren nedan. 

(Oscar Properties, 2015) 
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Bildkälla: OscarProperties, Årsrapport 2014  

Företaget inriktar sig som tidigare nämnt på att antingen bygga en ny byggnad från grunden 

eller också ombilda respektive förädla en äldre byggnad till följd av ett potentiellt 

värdeskapande. Exempel på dessa byggnader kan vara gamla postkontor, 

myndighetsbyggnader, fabriker eller skolor. Nedan skildras nybyggnationen av Norra 

Tornen samt omvandlingen av Chokladfabriken. 

 

Bildkälla: OscarProperties, 2015 

 

 

 

 

 

 Bildkälla: OscarProperties, 2015 
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Vid slutförandet av den nya stadsdelen Hagastaden kommer två nya höghus att resa sig 124 

respektive 104 meter över marken och blir därmed Stockholms innerstads högsta bostadshus. 

Byggnaden kommer utöver bostäder även rymma en delikrog samt ett bageri på bottenplan. 

Oscar Properties står som byggherrar för de båda fastigheterna Helix och Innovationen vilka 

tillsammans bildar Norra Tornen och är tänkta att definiera den nya stadsdelen som en del 

av Stockholms växande stadskärna. Projektet kan ses som ett exempel på de spektakulära 

och unika nyproduktioner som företaget står bakom. (Oscar Properties, 2015) 

Branschtidningen Fastighetsvärlden (2015) redovisade att 40 lägenheter redan är sålda via 

en exklusiv lista till VIP-kunder samtidigt som att över 8000 personer registrerat sitt intresse 

för att få bo i ett av de två tornen. Sammanlagt planeras 300 lägenheter som säljs i en 

prisintervall mellan cirka fyra miljoner till den dyraste, en etagevåning på 282 kvadratmeter 

uppdelat i två plan samt nio balkonger samt en takterrass på 150 kvadratmeter som beräknas 

kosta upp emot 65 miljoner svenska kronor. (Fastighetsvärlden, 2015) 

 

Bildkälla: OscarProperties, 2015 

Projekt Chokladfabriken består av två byggnader, en industridel från 1920-talet och en nyare 

byggnad från 1970-talet. Företaget har renoverat och förädlat fastigheterna för att nå ett 

potentiellt värdeskapande. Choklad-Thule som bland annat ligger bakom Plopp och pastillen 

Tulo bildades 1910 och har sedan 1920-talet tillverkat choklad i fabriken. 1969 köptes 

företaget av Cloetta. Oscar Properties vision beträffande byggnaden är att ”förädla och 

förstärka det industriella, men tillföra en modern och elegant prägel.” (Oscar Properties, 

2015) 
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Bildkälla: OscarProperties, 2015 

Nättidningen Alltomstockholm beskriver intresset av den omvandlade Chokladfabriken som 

kolossalt.  

”Hängivna pojkbands-fans i väntan på sina idoler? Nej, bara 300 stockholmare med 

drömmen att bo i en gammal industrilokal. I mars ringlade kön lång på gatan utanför 

den gamla chokladfabriken vid Fridhemsplan. När de 20 första lägenheterna släpptes 

paxades 19 omedelbart. Vissa spekulanter hade då köat i fyra dygn för att få boka sitt 

drömboende.” (Rehnqvist, 2014) 

6.2.3 Oscar Properties – Kvartalsrapport januari-mars 2015 

För att ge en klarare bild av hur företaget inlett 2015 vilket kan summeras som ett kvartal 

inför en stor tillväxt. Därmed går det att dra slutsatsen att det råder en enormt stor efterfrågan 

att bo i gamla industrilokaler, alltså bostäder med historia vilket syns i kapitlet nedan. 

År 2015 har präglats av en stor satsning från Oscar Properties sida, en stor expansion väntar 

då fastighetsbeståndet idag består av 500 lägenheter samtidigt som att företaget inom 12 

månader väntar sig ha 1 200 lägenheter i produktion. Oscar Engelbert tror att den stora 

tillströmningen av kunder som vill köpa företagets bostäder grundar sig i kombinationen 

utav större och fler projekt vilket bidragit till att varumärket blivit mer känt. Vidare beskriver 

han ett exempel vid utskickandet av en säljstartsinbjudan till fastigheten Lyceum i 

Stockholm så kraschade hemsidan. Samtidigt finns det kunder som i två års tid stått i kö för 

att få möjligheten att köpa en bostad. (Fastighetsvärlden, 2015) 

I tabellen nedan skildras företagets aktuella fastighetsportfölj. Vilken belyser det faktum att 

en större del av beståndet ännu inte förverkligats.  
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Källa: Oscar Properties, kvartalsrapport 2015 jan-mars 

6.3 Tobin Properties 

I ett försök att nyansera och bredda förståelsen kring fenomenet ges en kort inblick i företaget 

Tobin Properties som grundades år 2010 vilka också inriktar sig på den engagerade och 

medvetna medelklassen. Affärsidén och visionen grundar i paritet med den moderna 

människans anspråk på bostäder med funktionella och designmässiga djup. Detta samtidigt 

som att företaget strävar efter att utveckla den urbana stadsbilden med bostäder som bidrar 

till en högre livskvalitet. Därmed vänder sig företaget mot den kreativa klassen eller som de 

beskriver det, ”det övre mellanklassegmentet av marknaden som innehåller i regel en eller 

två högutbildade, yrkesverksamma individer eller pensionerade vilket normalt borgar för en 

robust ekonomi […] och som ofta är villiga att betala extra för design/värde.” (Tobin 

Properties, 2014) 

 

Bildkälla: Tobin Properties, Årsrapport 2014 1 

Vitala aspekter som arkitektur bidrar till ambitionen att utveckla hela den lokala stadsbilden 

där företagets projekt verkar där en attraktivitet och trivsamhet premieras i ett försök att 

skapa en bra känsla samt identitet. Arkitekturen understödjs som ett verktyg att både sticka 
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ut och smälta in, en slags harmoni med omgivningen med design som särskiljer sig. (Tobin 

Properties, 2014) 

Företagets investeringsidé grundar sig i att förvärva intressanta projekt för att sedan sälja 

dessa som lägenheter på den privata bostadsmarknaden. Dessa intressanta projekt beskrivs 

som områden utanför Stockholms innerstad med tillgång till goda kommunikationer (inom 

10 minuter från centrala Stockholm med tunnelbana). Företaget menar även att det finns en 

enorm trend pga. bristen på prisvärda bostäder i innerstaden att invånare söker sig till förorter 

likt Sundbyberg vilka sedan transformeras till att bli mer täta och stadslika stadsdelar som 

gentrifierats. 

De inriktar sig även på nyproduktion samt förtätning i anslutning till innerstaden. Dessa 

områden har sedan möjligheten att sluta det allmänna prisgapet som råder mellan de 

lägenheter och bostäder som är förlägna i innerstaden, detta då området har potentialen att 

växa samman med centrum när innerstaden breder ut sig allt längre från stadskärnan. (Tobin 

Properties, 2014) 

”Allt börjar med läget. Vi letar aktivt efter områden som precis börjat pulsera, där det 

finns möjlighet att forma en ny blomstrande stadsdel. Områden med bra 

kommunikationer och oförlösta kvaliteter, ofta i innerstadens ytterkanter eller i 

närförorter. Sedan bygger vi bostäder utifrån varje områdes specifika karaktär och 

förutsättningar och försöker tillföra innerstadens urbana kvaliteter. Både genom att 

öppna upp för nya kommersiella aktörer och genom att hitta en arkitektur som ger 

husen egna identiteter.” (Tobin Properties, 2014) 
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6.4 Analys 
I analysen kommer författaren att försöka sammankoppla de olika gentrifieringsdiskurserna 

produktions- och konsumtionsförklaringen samt Richard Floridas teorier kring den kreativa 

klassen med fastighetsbolaget Oscar Properties som utgör fallstudie i uppsatsen.  

Detta genom att besvara frågeställningen: 

- Kan gentrifieringsteorier bidra till en nyansering av fastighetsutvecklare likt Oscar 

Properties aktivitet i Stockholm idag? 

Tabellen nedan bidrar till att ge en bild av de positiva och negativa effekter som går att dra 

mellan uppsatsens teoretiska- och empiriska material. Utifrån det scenario att Oscar 

Properties som aktör på Stockholms bostadsmarknad bidrar till eventuella områdeseffekter 

med sitt inträde i ett område följer nedan en analys av positiva- respektive negativa effekter. 

 

(Bild - Hedin, 2010) 

Utifrån tabellen går det att dra ett antal paralleller mellan teori samt uppsatsens empiriska 

material. I relation till de positiva effekter som fastighetsföretaget kan bidra med inkluderar 

en stabilisering av nedgångna områden, detta då bolaget inriktar sig på att förädla 

industribyggnader vilka ändå var på väg mot förfall. De nybyggnationer företaget inriktar 

sig på sker mestadels i områden som inte nyttjats tillräckligt vilket exempelvis går att se vid 

projekteringen av Norra Tornen som är tänkta att agera katalysator för en helt ny stadsdel i 

Hagastaden vilket i sin tur bidrar till förbättrade villkor för stadsdelens fortsatta utveckling. 

Ökade fastighetsvärden stämmer också bra överens med det granskade företaget då de 

projekt företaget står bakom grundar sig i visionen om att skapa moderna och exklusiva 

bostäder, detta faller även väl samman med den faktor som grundar sig i ökade lokala 



37 

 

skatteintäkter då moderna och exklusiva bostäder bidrar till ett högre antal hushåll som 

betalar höga skattesatser. Den fundamentala strategi företaget använder sig utav som 

nämndes tidigare lämpar sig även till att motverka vakanser av potentiella bostäder då 

strategin speglar sig i att omvandla historiska fabriker till bostäder. (Hedin, 2010)  

Tabellens faktorer som inte överensstämmer med teorin kan exempelvis vara den punkt som 

beskriver förbättrade villkor. Detta då punkten förefaller vara högst subjektiv vilket speglas 

i det faktum att företaget förbättrar villkoren för vissa grupper samtidigt som att andra 

grupper inte kan ta del av denna utveckling. Oscar Properties går inte heller att sammanlänka 

med en ökad blandning av invånare, utan bidrar snarare till en ökad segregering då det endast 

är vissa grupper som har råd med deras exklusiva bostäder. Slutligen går det inte att applicera 

den sista punkten som grundar sig i att fastigheter rustas med både statliga och privata medel. 

(Hedin, 2010) 

De negativa områdeseffekter tabellen visar som går att applicera på empirin går att härledas 

till det faktum att en Oscar Properties-fastighet kan sorteras till det mer exklusiva 

bostadssegmentet vilket innefattar en hög prislapp som inte alla hushåll har råd att betala. 

Fastighetsmäklare Martinez (2013) hade egna erfarenheter som målade upp en bild av att ett 

färdigställande av företagets fastigheter kunde få konsekvenser gällande en prisökning av 

det närliggande områdets fastighetspriser. Därmed finns det en potentiell risk att företaget 

bidrar till en bortträngning av mindre köpstarka individer i området. Detta menar teorin 

bidrar till skapandet av så kallade ”rikemansghetton” vilket nyanseras genom en förlust av 

social mångfald. Vidare kan bortträngningen leda till ett omfattande efterfrågetryck på 

prisvärda bostäder i omgivande områden vilket kan bidra till en omfattande gentrifieringsvåg 

som rör sig över staden. I dagsläget går det inte att finna några tendenser som pekar på att 

det byggts upp någon ilska eller konflikter i direkt anknytning till företaget, detta kan dock 

komma att uppstå i framtiden om fler och fler grupper av människor trängs undan från 

innerstaden i Stockholm. Detta då utbudet av prisvärda boenden minskar i takt med att fler 

och fler söker sig dit. Denna utveckling i innerstaden leder slutligen även till ohållbara och 

spekulativa prisstegringar vilket kan få oanade konsekvenser. Den stora inflyttningen av 

bemedlade hushåll kan även innebära till ökade kostnader i den lokala servicen vilket kan 

härledas till det faktum att servicen har råd att kräva högre priser för sitt arbete. (Hedin, 

2010) 

De faktorer som har mindre starka kopplingar till empirin är befolkningsförlust, hemlöshet 

samt en potentiell bortträngning av industriell och kommersiell verksamhet. 

Befolkningsförlusten kan inte tyckas relevant då företagets strategi grundar sig i att 

omvandla gamla lokaler likt fabriker och skolor vilket snarare bör bidra till en 

befolkningsökning i innerstaden. Denna tes går även att applicera på en potentiell hemlöshet 

då denna faktor hade haft en helt annan substans om företaget specialiserat sig på att 

omvandla exempelvis hyresrätter. Det ska dock poängteras att den tidigare nämnda 

gentrifieringsvågen med stigande bostadsrättspriser allt längre från stadskärnan kan leda till 

att somliga grupper inte längre kan finna en bostad at bo i. Bortträngningen av industriell 

och kommersiell verksamhet kan anses delad då företaget snarare uppmuntrar den 

kommersiella verksamhet som berikar och skapar livskvalitet i området. Industrier däremot 
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är den grupp vars lokaler omvandlas och ersätts med bostäder vilket antyder om en relevans. 

(Hedin, 2010) 

Att teorierna kring de olika gentrifieringsinriktningarna går att härledas till empirin är det 

ingen tvekan om. Detta då aktörens verksamhet inte överensstämmer med varken den 

ordinära- eller den klassiska gentrifieringen. De lokaler som förädlas sammanfaller därför 

med Super-gentrifieringen då samtliga projekt är lokaliserade i attraktiva innerstadslägen där 

snittpriser uppgår till över 80 000 kr/m2. (Mäklarstatistik, 2015) 

 

Tabell: Hedin,2010, s 27 

Vidare appliceras teorierna kring gentrifieringens stadier och olika aktörer på empirin genom 

att bland annat studera den historia bostadsmarknaden i Sverige genomgått. Att 

gentrifieringen är föränderlig och tar nya former under historiens gång är något som faller 

väl samman med empirin. Detta då det går att finna liknade processer i vår samtid vid en 

närmare jämförelse med den tabell gällande schema över gentrifieringsvågor som 

Hackworth & Smith (2001) beskriver. Teorin behöver dock en viss modifikation då vi i 

Sverige kan befinna oss mellan den tredje och fjärde vågen. Den tredje vågen nyanseras 

genom det faktum att storskaligt kapital i form av privata fastighetsutvecklare blivit allt 

större aktörer i gentrifieringsprocesser, samtidigt finner vi upprustningar av hela grannskap 

i Hagastaden där Norra Tornen snart ska byggas. Samtidigt har bostadsmarknaden blivit allt 

mer neoliberal vilket speglas i det faktum att politisk och lokal planering strävar efter 

konkurrens samt att möta marknadens efterfrågan gällande arkitektoniska byggnader. 

(Johansson, 2014) Gentrifieringen har därmed blivit ett viktigt instrument i stadsplaneringen. 

Vi ser även en integrering mellan de nationella, globala och lokala kapitalmarknader genom 

den pågående globaliseringen. (Hackworth & Smith (2001) 
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Det faktum att den svenska bostadsutvecklingen ändrat riktning från ett mer välfärdsinriktat 

fokus till att låta neoliberala vindar svepa över landet med marknadsmässiga hyror och 

omvandlingar till bostadsrätter har frambringat en enorm förändring på bostadsmarknaden. 

En förändring som gjort det möjligt för fler och fler aktörer att utnyttja potentiella räntegap 

på marknaden. 

Den nya bostadstrend vi ser i Sverige idag går att härleda mycket till den utveckling som 

inträffat i västvärldens globala städer. Zukin (1982) beskriver den förändring 

bostadsmarknaden upplevde i samband med avindustrialiseringen av Manhattan då invånare 

tog gamla industribyggnader i anspråk för att sedan omvandla dessa efter deras egna 

preferenser kring hur ett modernt boende skulle se ut. Boendet har blivit en allt viktigare 

symbol då det kan ses som en spegelbild av den moderna invånarens personlighet. Detta 

tillskillnad från förr då människor i större utsträckning valde att identifiera och presentera 

sig i samband med det yrke som inbringade ens inkomst. (Florida, 2006) Denna trend har nu 

kommit till Sverige och Stockholm fastän i en annan form, nämligen genom att det istället 

för privatpersoner är fastighetsbolag som inriktar sig på att ombilda och förädla ”dåligt” 

utnyttjade byggnader. Oscar Properties som premierar spektakulär arkitektur samt ett försök 

till en förståelse för hur den moderna människan vill leva strävar efter att skapa unika, 

designade och kreativa moderna bostäder samtidigt som att de utnyttjar och framhäver 

byggnadens historia. Zukins (1982) teori och uppsatsens empiri går därmed att applicera på 

både produktionsförklaringen då företaget utnyttjar det faktum att det finns en stor kvantitet 

industrifastigheter att tillgå, detta har tillsammans med den starka urbanisering Stockholm 

upplevt bidragit till ett enormt förändringstryck på de gamla tomterna. Även 

konsumtionsförklaringen går att applicera på processen då företaget bygger efter den nya 

medelklass som efterfrågar unika bostäder belägna i innerstaden som berikar livskvaliteten 

med kulturella och sociala attraktioner. (Florida, 2006) 

Den vision och strategi Oscar Properties nyttjar går således att se som en direkt reaktion eller 

ett symtom på den samhällspolitiska förändring som inleddes efter millenniumskiftet. 

Nämligen att det fokus på en ökad konkurrens och marknadsanpassning som bidragit till att 

ett större antal bolag börjat spekulera genom investeringar på bostadsmarknaden bidragit till 

en större efterfrågan på de bostäder företaget utvecklar. Efterfrågan på marknaden har också 

skiftat till att efterfråga arkitektoniska element i nybyggnation och förädling vilket faller väl 

samman med företagets visioner. (Johansson, 2014) 

Hur ser en bostad signerad 2015 egentligen ut och vilka behov måste den uppfylla, det är 

frågor som måste ställas. Vilken väg kommer planeringen att gå och vems är staden?  

Den rådande strategiska planeringen framkommer oftast som en reaktion på ett upplevt 

problem. Således skulle det vara svårt att rättfärdiga radikala förändringar utan en kris. 

Genom att försöka skapa sig en bild av historien torde det därför även gå att skapa sig en 

bild av vår samtid. Det är därmed viktigt att minnas inte bara siffror men även stämningar 

och tongångar från förr vid betraktandet av samtiden, annars är det lätt att ryckas med, 

hjälplös, i samtidens sanningar. Bostadsmarknaden idag kan därför ses som en summa av 

alla de faktorer som bidragit till utvecklingen under historiens gång. Således har svaret på 

hur en bostad ser ut ett visst år förändrats oerhört under årens lopp. Allt från 
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egnahemsrörelsen till dagens politiska strävan efter att locka den kreativa klassen till platsen. 

Neoliberaliseringen av bostadsmarknaden under 2000-talet har därför medverkat till att en 

större förståelse för den köpstarka medelklassen fordras då det är utifrån deras preferenser 

byggandet skiftats mot att möta. Därför faller Richard Floridas (2006) teorier kring den 

kreativa klassen väl samman med den givna frågeställningen då det de facto är denna klass 

preferenser dagens städer utformas efter. Fastighetsbolags inriktning på att likt 

omvandlingen av Manhattan förädla fastighetsbeståndet till moderna arkitektoniska bostäder 

bidrar därför till att en ytterligare förståelse för räntegaps- och värdegapsteorin erfordras. 

Detta då företagen utnyttjar mark som inte uppnått sitt potentiella värde utifrån principen 

beträffande ”bästa möjliga användning”.   

”Gentrification is best explained as the social and spatial manifestation of the 

transition from an industrial to a post-industrial economy based on financial, business 

and creative services, with associated changes in the nature and location of work, in 

the occupational class structure, earnings and incomes and the structure of the 

housing market.” (Hamnett 2003: 2401) 

Citatet faller väl samman den tidigare beskrivningen av att utformningen av dagens städer i 

större grad utformas efter den postindustriella ekonomin och dess krav på hur samhället ska 

utformas. Denna samhällstrend sätter således press på ”bättre” boenden som uppfyller de 

krav den kreativa klassen efterfrågar och är villiga att betala för. I samband med de kreativa 

yrkesproffsens position i samhället premieras de i planeringen samtidigt som att de även 

agerar målgrupp för Oscar Properties. Den kreativa kärnan präglas inte i lika stor 

utsträckning av företaget då många i denna grupp antagligen väljer att skapa sina egna 

bostäder.  

Enligt Florida (2006) sammanväger den nya medelklassen ett antal kriterium vid sina 

lokaliseringsbeslut. De söker sig till platser som anses levande vilket kan sättas i paritet med 

det faktum att de strävar efter att tillgodoräkna sig ett liv, inte bara ett jobb. Platsen eller 

byggnaden måste därmed överensstämma med individens identitet vilket bidrar till att en 

ökad förståelse kring klassens bostadspreferenser är vital. Detta är något Oscar Properties 

lägger en enorm vikt vid vilket även speglas i det enorma intresse som finns att köpa någon 

av deras bostäder. Vidare siar det faktum att människor väljer att köa i dagar för att erhålla 

möjligheten att köpa en bostad signerad Oscar Properties att de erbjuder en attraktiv produkt. 

Utifrån Floridas (2006) plastkvalitet och de tre dimensioner som gör en plats attraktiv går 

det att göra en jämförelse med det empiriska materialet. De tre dimensionerna grundar sig i 

de sammanlänkade upplevelser som går att finna på en specifik plats. En jämförelse med 

Oscar Properties blir därför inte fullständig då det hade gått att göra en djupare analys 

gällande alla de platser företaget valt att projektera sina byggnader. Det går däremot att göra 

en generell bedömning gällande hur företaget väljer att förhålla sig till dessa tre dimensioner.  

”Vad som finns: En kombination av byggd miljö och naturlig miljö; En lämplig plats 

att leva kreativa liv på.” (Florida, 2006) Denna faktor går att applicera på företaget då 

det i princip kan ses som en spegelbild av den vision de står för, nämligen ”Modern 
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design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo…” (Oscar 

Properties, 2015) 

”Vem som finns: En mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter 

så att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället.” (Florida, 2006) 

Denna punkt går dock inte att härleda till företagets verksamhet då det snarare kan 

motverka en mångfald med hänsyn till de höga bostadspriserna. Detta behandlas i 

avsnittet gällande gentrifieringens områdeseffekter. 

”Vad som hände: Livligt gatuliv, kafékultur, konst, musik och människor som ägnar 

sig åt utomhusaktiviteter – enkelt uttryckt en mängd aktiva, spännande och kreativa 

sysselsättningar.” (Florida, 2006) Grundpelaren i den kreativa klassens 

lokaliseringsbeslut grundas i blandningen. Det är blandningen som ger platsen liv 

vilket även går att härleda till det faktum att kunskapsarbetare faktiskt väljer att bosätta 

sig i staden. Här finns tillgången till service, kulturliv såsom butiker, caféer, 

restauranger etc. vilket bidrar till bibehållandet av produktiviteten i samband med de 

oförutsedda arbetstider klassen präglas av.  

Det stora intresset att bo i en gammal industrilokal grundar sig enligt trendanalytikern Stefan 

Nilsson (2014) på flera orsaker. Den ständiga romantiseringen av staden New York kan ses 

som en följd av den storytelling som blivit ett allt viktigare inslag i vardagen. Fler och fler 

människor vill identifiera sig med det de ser i filmer, tv-serier, reklam vilket bidrar till att 

det tidigare idealet av ett funktionellt hem avtagit. Motreaktionen till 90-talets minimalism 

har istället ersatts av den storytelling som premierat det emotionella.  

” – När någon frågar "var bor du?" så har han ett spännande svar med laddning.” 

(Rehnqvist, 2014) 

Detta fenomen går att applicera till Floridas (2006) forskning beträffande de faktorer som 

bidrar till att öka höja en autenticitet på platsen. Den mest vitala aspekten grundar sig i 

blandningen vilken bidrar till att göra ett område mindre slätstruket, men berömda kvarter 

eller historiska byggnader spelar också en viktig roll i skapandet av en autenticitet. På denna 

punkt faller det teoretiska materialet väl samman med fastighetsföretaget då deras 

företagsidé inriktar sig på att omvandla historiska byggnader till unika bostäder som 

kunderna sedan kan identifiera sig med. Därmed blir företagets marknadsföring extremt 

viktig då strategin spelar på att inge en historisk känsla i jakten på att tillfredsställa kundens 

preferenser. Faktumet att bostaden blivit mer och mer av en statuskälla leder till den bostad 

man lever i säger oerhört mycket om personen. Platsen och bostaden siar således om vilken 

ekonomi, livsstil eller exempelvis politisk åsikt personen har. Detta bidrar till att det även 

talar lika mycket om personen som lever i en Oscar Properties-fastighet som en person som 

exempelvis väljer att identifiera sig som rockare, eller kör runt staden i en röd Ferrari.  

Denna omvandling där bostaden gått mer mot att bli en konsumtionsvara bidrar även till att 

ekonomiskt starka hushåll har en helt annan tillgänglighet till stadsrummet då efterfrågan på 

bostäder i innerstaden ökar. ”The problems of gentrification and affordability are 
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interrelated as lower income households (and even some middle income households) are 

outbid by high/affluent households.” (Davidson & Lees, 2010, s 399) Det stora intresset av 

att konsumera bostäder kan således få ödesdigra konsekvenser på de hushåll som inte har 

råd att följa med i bostadsutvecklingen, vidare kan detta bidra till en bortträngning där inte 

alla har tillgång till stadsrummet i staden.  

Den samhälleliga omvandlingen från en traditionell tillverkningsbaserad- till en mer 

tjänstebaserad ekonomi med en ny medelklass har bidragit till att dagens postindustriella 

samhälle har andra preferenser och krav på bostadsmarknaden. Den kunskapsbaserade 

ekonomin med specialistkunskap som fundamental resurs kräver rumsliga behov som 

främjar en kulturell, kreativ och livlig inramning för att kunna bibehålla en intellektuell 

produktivitet.  

"När skiftet i den globala ekonomin från tillverkning till innovation inleddes antogs 

det att den geografiska platsen skulle tappa i betydelse. Men det blev tvärtom: den 

betyder mer." Enrico Moretti (The New Geography of Jobs, 2012)  

Således har precis som citatet ovan betonar platsens betydelse ökat än mer. Den nya 

medelklassen söker sig i större utsträckning till städerna och allt de har att erbjuda i form av 

kulturliv, service, faciliteter och möjligheter vilket i sin tur bidrar till att den neoliberala 

konkurrensen tränger undan invånare som inte är lika kapitalstarka. Gentrifieringsmönster 

går därför att åskådliggöras genom att studera den nya medelklassens konsumtionsmönster.  

Därför är fallstudien av Oscar Properties högst relevant då företagets bostäder kan ses som 

en direkt spegelbild av den kreativa klassens sökande efter själslig tillfredsställelse, identitet 

och attraktivitet. Bostadspreferenserna hos den nya medelklassen har definitivt satt sitt 

avtryck på Stockholms innerstad som kommit att bli signifikativt med höga bostadspriser 

och exklusiva lägenheter. Denna förståelse av Oscar Properties kan därför leda till en ökad 

förståelse gällande medelklassens konsumtionsmönster vilket i sin tur går att användas till 

att analysera de konsekvenser och potentiella möjligheter som trenden har att utvisa. VD 

Oscar Engelbert beskriver att en av företagets visioner är att tillmötesgå den stressade 

storstadsbons krav på en modern bostad.  

”I Stockholm finns många med stressiga liv. Varför då inte erbjuda tjänster som gör 

livet lättare? […] arkitekter och designer ta till vara allt från hög takhöjd och stora 

fönster till den själ och karaktär byggnaden har. Många människor vill vara unika i 

sitt boende och definierar sin person genom boendet. Jag har hämtat mycket 

inspiration från New York där man tar ut svängarna. I Stockholm saknas variation i 

byggandet.” (Oscar Engelbert, 2010) 

Richard Florida beskriver den kreativa klassens behov av att ha tillgång till nöjen och 

bekvämligheter på sin fritid. Detta då dagens kunskapsintensiva arbeten kräver varierande 

beståndsdelar på fritiden som får individen att slappna av och återhämta sig. En cykeltur, 

joggingrunda, ett gympass eller att gå och uppleva stadens möjligheter i form av caféer, 

krogar, butiker och restauranger. Den moderna människan har mycket som gör anspråk på 
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uppmärksamheten vilket bidragit till att vi idag upplever en oerhörd stress och press. 

Företagets reaktion på denna nya och allt mer ökande samhällstrend speglar sig i att erbjuda 

tjänster som underlättar storstadsbons liv så att denne har tid över till nöjen och andra 

bekvämligheter  

Oscar Properties som företag måste därför utveckla en djupare förståelse gällande vad denna 

klass har för preferenser vid sina lokaliseringsbeslut i staden. Vad kan de erbjuda och varför 

ska en viss individ välja att identifiera sig med byggnaden. Detta då företaget de facto 

utformar sina projekt från skrivbordet finns en risk att bostäderna kan upplevas som 

slätstrukna vilket i så fall skulle minska människors benägenhet att identifiera sig med 

projektet. Företaget anspelar oerhört mycket på dels den historiska känslan men även 

byggnadens autenticitet och strävan efter att vara unik. En familj som bosätter sig i 

Chokladfabriken bär antagligen med sig känslan av att de spenderar mycket av sin dag i en 

gammal anrik fabrik. Fabrikens historia blir på så sätt en del av individens identitet. (?) 

Räntegapsteorin faller väl samman med Oscar Properties. Detta då företagets fundamentala 

strategi grundar sig i att finna platser med ett räntegap som sedan kan förädlas. Marken i 

fråga kan förefalla underutvecklad eller också utnyttjas den inte optimalt. I takt med att 

Stockholm upplever en expansion i form av en kraftig urbanisering framkommer även ett 

ökat tryck på en förändring av den urbana markanvändningen. Således eftersträvas den 

förändring som överensstämmer med marknadens definition av ”högsta och bästa 

användning”.  Det är just denna aspekt som gör att både konsumtionsförklaringen och senare 

även Floridas tankar kring den kreativa klassen blir oerhört aktuella vid besvarandet av den 

givna frågeställningen. Detta då det postindustriella samhället med en hög koncentration av 

utbildade och kreativa individer eftersträvar den typ av bostäder som Oscar Properties står 

bakom. Blandningen mellan dessa mjuka värden samt ränte- och värdegapets mer hårda 

värden bidrar därför till att ge en mer holistisk bild av fenomenet.  

Clarks räntegapsmekanism går att 

härleda till den process och strategi 

fastighetsföretaget investerar i. Om vi 

studerar figuren till vänster söker 

företaget efter objekt där räntegapet 

sjunkit från dess fulla potential. Gamla 

skolor, myndighets-, industri och 

kontorsbyggnader är i detta fall 

lämpliga kandidater att förädla då de ur 

kontexten ”högsta och bästa 

användning” inte når upp till de krav 

som marknaden eftersträvar på platsen. 

Urbaniseringen har bidragit till att 

centrala bostäder premieras i dagens 

samhälle då det växt fram en enorm 

brist och efterfrågan beträffande denna Figur 1Clark, 1987 
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vara. För att återkoppla till den trend som uppstått 2000-2013 där den ökade konkurrensen 

på bostadsmarknaden bidragit till att flera aktörer gjort sitt inträde på marknaden med målet 

om spekulation i ett vinstsyfte syntes en tydlig inriktning på arkitektoniska preferenser i 

byggandet. Därmed kom förädlingen och förvaltningen allt mer att inrikta sig på att uppfylla 

detta krav vilket än mer bidrog till att ursprungliga byggnaders potentiella landanvändning 

föll. Oscar Properties vision kan därför anses ligga rätt i tiden gällande hur projekt ska 

utformas efter att möta marknadens efterfrågan. Strategin att förädla fastigheten genom att 

maximera PLR (potential land rent) grundar sig därför oerhört mycket i att fullända den 

arkitektoniska framtoningen i ett försök att passa det postindustriella samhällets preferenser 

kring ett modernt boende för att på så vis nå en CLR (capitalized land rent). Trenden 

gällande att bostadsmarknaden förändrats i Sverige nyanseras i det faktum att flera nya 

bostadsaktörer ägnar sig åt samma strategi som Oscar Properties. Nämligen att genom ett 

designmässigt och arkitektoniskt djup söka investeringar i underutnyttjade områden. 

Möjligen är det Stockholms stad själv som organiskt anpassar sig till att möta den ökade 

konkurrensen på den globala arenan vilket således skulle gå att applicera på räntegapsteorin 

beträffande att marknadens perspektiv på ”bästa möjliga användning” är just utvecklandet 

av bostäder anpassade till den kreativa klassen och den nya kunskapsintensiva ekonomin.  

Värdegapsteorin och ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter har gjort företagens 

verksamhet än mer aktuellt. Investering och desinvestering i fastigheter sker naturligt i 

staden, kapitalets flöde söker sig till urbana platser där investeraren ser en potential som kan 

infrias. Men Oscar Properties skulle inte kunna verka till den grad som de gör utan specifika 

politiska händelser på bostadsmarknaden. Det är dessa händelser ackompanjerat med 

samhälleliga förändingar som bidragit till den trend vi ser idag. 

Avsnittet som behandlade Tobin Properties bidrar till att skapa en ytterligare 

generaliseringsbarhet i fallstudien av Oscar Properties. Det finns stora likheter mellan de 

båda bolagen samt den teori som tillsammans skapar uppsatsens ramverk. Tabellen nedan 

visar det tydliga samband som finns mellan företagen och den kreativa klassen. 
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2Bildkälla: Tobin Properties, Årsrapport, 2014 

Tobin Properties målgrupp kan nästan ses som en spegelbild av Richard Floridas (2006) 

kreativa klass, med kreativa yrkesproffs eller kunskapsarbetare som använder sig utav den 

kunskap de tillskansat sig genom högre utbildning. Tabellen går även att sammanlänka med 

Less (2008) tankar om den nya medelklassens efterfrågan på bostäder med bra 

pendlingstider och en ökad tillgänglighet till stadens kulturella och sociala attraktioner. 

Vidare går även tabellen och företagen att härleda till det skifte som inträffat mot att 

bostadsmarknaden mer och mer strävar mot att möta efterfrågan av arkitektoniska bostäder 

som premierar design och kvalitet. 

Genom att kombinera den grundläggande kartläggningen av Tobin Properties och de företag 

som beskrivs i Appendix går det att dra slutsatsen att Oscar Properties verksamhet i allra 

högsta grad går att härledas till den nya gentrifieringsvåg som gjort sitt inträde på 

bostadsmarknaden i Stockholm. 
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6.5 Diskussion 
Kopplingen mellan de båda gentrifieringsdiskurserna produktions- och 

konsumtionsförklaringen och fastighetsföretags strävan efter att finna och slutföra 

investeringar är påtaglig.  Stockholms innerstads kraftiga befolkningsökning ackompanjerat 

med en märkbar urbanisering medför naturligt att pressen på att utnyttja det urbana 

stadsrummet på bästa möjliga vis ökar, vilket faller väl samman med räntegapets teorier 

beträffande hur kapitalet rör sig i staden. Tendensen speglas dessutom i den trend västvärlden 

upplever med en ny kunskapsintensiv medelklass som söker sig till städerna och allt de har 

att erbjuda.  Den kreativa klassen söker efter sätt att spegla sin egen identitet vilket skildrar 

sig i valet av en livsstil präglad av jakten på autenticitet. Bostäder har under historiens gång 

skiftat både utseende och funktion till invånaren. Därför krävs en djupare förståelse för denna 

kreativa klass då den kan ge oss svar på denna tids ideal. Hur ser en bostad av vår tid 

egentligen ut? Jag skulle vilja påstå att Oscar Properties fastigheter med största sannolikhet 

fångar många av den kreativa klassens krav på ett drömboende i storstaden, självfallet 

föredrar inte alla individer dessa exklusiva och designade bostäder men en stor andel skulle 

nog vilja bo i någon av fastigheterna om de fick möjligheten. 

Bostadsmarknaden i Sverige har förändrats dramatiskt under de senaste 50 åren vilket 

speglats i varierande samhälleliga problem och trender som utspelats, förändringen har sedan 

kommit som en reaktion på dessa faktorer. De trender vi ser idag med fastighetsbolag som 

investerar, förädlar och förvaltar byggnader i Stockholm kan därför ses som ett symtom som 

utvecklats till följd av de regeländringar och politiska skiften som inträffat under historiens 

gång. Fastighetsföretagens verksamhet och påverkan på det urbana landskapet i staden skulle 

inte vara så påtagligt om inte fundamentala faktorer gjort att förädlingsklimatet tillät det. Jag 

tror att denna trend är en direkt reaktion av det faktum att Stockholms stad anpassar sig själv 

till att fungera på den globala scenen, intåget och kravet att ge rum åt den kreativa klassen 

kan ses som ett måste om staden ska kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft. 

Denna vilja att anpassa sig till det postindustriella klimatet har sedan bidragit till att 

fastighetsföretagen tagit fasta på möjligheten och nu rider på de svallvågor som uppstått efter 

den ursprungliga samhälleliga förändringsvågen. Frågan är om det kommer att tillkomma 

fler aktörer och hur trenden kommer att utvecklas. Jag tror att den neoliberala förändringen 

kommer att bidra till inträdet av två bostadsmarknader, nämligen att bostadsmarknaden blir 

mer utdragen i två segment där de som ännu inte tagit steget från industrisamhällets 

tillverkningslivstil hamnar efter de som tillhör den kreativa klassen och utbildar sig till och 

på det sättet kan tillskansa sig mer välbetalda arbeten. Den världskända ekonomen Pikettys 

(2014) teorier kring att de rika blir ännu rikare och att de fattigare blir ännu fattigare går 

därmed att härleda även till bostadsmarknaden i Sverige, vilket i säg skulle bli en oerhört 

intressant undersökning. Vidare kan detta i sin tur leda till en bortträngning av vissa grupper. 

Den mer utdragna bostadsmarknaden skulle därför gå att särskiljas med utgångspunkt i den 

övre- och undre medelklassen, där de som tillhör den lägre gruppen inte får tillgång till det 

övre segmentets bostadsmarknad. 

Det går inte heller att bortse från det faktum att företaget Oscar Properties flyger i medvind 

för tillfället. I dagens klimat med rekordlåga räntor spelar företaget i de bästa av världar med 
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lättillgängligt kapital samtidigt som att räntorna bidrar till att svenskarna är mer villiga att 

låna stora pengar för att finansierar dyra bostäder än någonsin. Sedan finanskrisen har 

Sverige upplevt en börsrusch vilket i sin tur ökat värdet på aktier och fonder, detta har gjort 

folk rikare vilket i sin tur ökat betalningsviljan än mer. Omvärlden och den politiska 

förändringen med en neoliberal marknad i Sverige har även den understött detta nya 

bostadsparadigm samtidigt som företagets nytänkande och exponering i media har skapat en 

ytterligare skjuts vilket i sin tur lockat köpare. Denna bästa av världar kanske inte är 

långsiktigt hållbar vilket får mig att tänka på alla de enorma bostadsprojekt som Oscar 

Properties planerar att påbörja under året 2015.  Bostadsmarknaden är konjunkturkänslig 

samtidigt som att det går att beskåda liknande tendenser under 1980-talets yra med en kraftig 

börsuppgång och bostadspriser som sköt i höjden för att sedan rasa, till följd av detta kunde 

början på 1990-talet liknas vid en istid för bostäder och aktier. Därefter förbättrades 

bostadsklimatet med fallande räntor vilket innebar stigande börs- och bostadspriser och där 

vi befinner oss nu. Bostadsprojekt likt Norra Tornen som ska bli Stockholms innerstads 

högsta bostadshus sätter givetvis företaget på kartan men frågan är om Oscar Properties 

expansion är hållbar om medvinden bryts till att blåsa i motvind. Den kreativa klassens aptit 

på stilrena och moderna bostäder är kanske inte så omättlig som den kan verka. 

Räntan påverkar de realiserade priserna på bostaden genom att påverka efterfrågan. 1990-

talets istid siar även om att människors efterfrågan inte är konstant vilket speglar sig i att om 

något blir billigare så ökar det efterfrågan och tvärtom. Höjda räntor kommer antagligen inte 

att innebära att människor slutar att konsumera vin och dyr mat på helgerna, det kommer 

inte heller viljan att förbättra sitt boende eller att flytta och söka livsstilsmarkerande bostäder 

göra. Tillgång, efterfrågan, pris och kvantitet har alltså en oerhört stor samverkan på 

bostadsmarknaden och så länge Sverige inte bygger tillräckligt och utvecklar det marknaden 

efterfrågar kommer priserna på attraktiva bostäder att stiga. Attraktiva produkter som Oscar 

Properties-bostäder kommer därmed också att fortsätta öka i Stockholms innerstad. 

Samtidigt är antagligen denna gentrifieringsvåg med privata fastighetsaktörer bara ännu ett 

paradigm i den svenska bostadsmarknadens historia. Marknadsklimatet kan skifta snabbt om 

exempelvis politikerna börjar genomföra reformer som förändrar företagens förutsättningar. 

Arbetslösheten och bostadsmarknaden är nytillträdde statsministern Stefan Löfvens kanske 

största huvudbry vilket med största sannolikhet kommer att bidra till förändringar som i sin 

tur kan leda till ännu en våg respektive ett nytt paradigm.   
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6.7 Slutsats 
- Kan gentrifieringsteorier bidra till en nyansering av fastighetsutvecklare likt Oscar 

Properties aktivitet i Stockholm idag? 

Fallstudien har bidragit med viktiga resultat och slutsatser till den givna frågeställningen 

gällande det faktum att gentrifieringsteorier går att applicera på fastighetsföretaget Oscar 

Properties. Detta kan i framtiden bidra till en ökad förståelse för den nya gentrifieringsvåg 

av privata aktörer som nått Stockholm. Vidare kan denna koppling nyanseras genom att de 

båda gentrifieringsdiskurserna konsumtions- och produktionsförklaringen kan förklara den 

pågående processen i Stockholms innerstad. Stadens kraftiga befolkningsökning i samband 

med urbaniseringen har bidragit till en ökad press på att utnyttja det urbana rummet på bästa 

sätt vilket faller väl samman med produktionssidan som beskriver hur kapitalet rör sig runt 

om i staden. Konsumtionssidan speglas i den trend västvärlden upplever med en ny 

kunskapsintensiv medelklass som söker sig till städerna och allt de har att erbjuda vilket i 

sin tur bidrar till en förändring av hur en modern bostad i staden ser ut. Oscar Properties med 

”visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i 

varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor 

vill leva och bo…” (Oscar Properties, 2015) inriktat sig på att uppfylla det krav denna nya 

medelklass har på ett boende signerat år 2015.  

Författaren anser att de förutsättningar som företagen idag verkar under är ett resultat av 

politiska och samhälleliga förändringar som inträffat under historiens gång. Detta då 

bostadsmarknaden i Sverige utvecklats oerhört mycket under de senaste åren med en ökad 

marknadsanpassning vilket bland annat bidragit till omvandlingen till bostadsrätter. Denna 

marknadsanpassning och förespråkandet av konkurrens har även bidragit till att den 

arkitektoniska framtoningen premierats, detta för att möta efterfrågan på marknaden. Hur 

denna trend med privata aktörer som gentrifieringsdrivare i Stockholm kommer att utvecklas 

i framtiden kan enbart ytterligare forskning inom området sia om.  
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Appendix 

Aktörer på marknaden i Stockholms innerstad 

Nedan kommer ett antal fastighetsaktörer beskrivas med målet att ge en tydligare bild av den 

aktiva branschen. Utöver dessa mer specialiserade fastighetsföretag finns även större aktörer 

som JM, NCC, Skanska, Wallenstam och Castellum som också börjat inrikta sig mer och 

mer på att förädla och omvandla fastigheter men framförallt nyproduktion. 

 

 

Fabege koncentrerar sin verksamhet till fastigheter i Stockholmsregionen och avser erhålla 

en värdeökning genom förädling, förvaltning samt ett aktivt arbete med de fastigheter som 

finns i portföljen. Detta erhålls genom både försäljningar och förvärv. (Fabege, 2015) 

 

Genova Property Group, koncernen är indelad i tre olika områden; bostad, fastigheter och 

omsorg och inriktar sig på design och nyskapande arkitektur vilket genomsyras i affärsidén 

som grundar sig i att utveckla unika fastigheter i attraktiva lägen. Målet att bidra med 

maximal livskvalitet till kunder nås genom ett gediget arbete med etablerade arkitekter och 

entreprenörer. Företagets geografiska verksamhetsområde hittas i Stockholm och Uppsala.  

(Genova, 2015) 

 

Medvind fokuserar sin verksamhet till att förvärva okommersiella ytor i förmån för 

omvandling till attraktiva nya bostäder. Både företag och privatpersoner som är intresserade 

av att skräddarsy sina hem och företagsmiljöer vänder sig till Medvind som sedan samarbetar 

med framstående arkitekter och byggföretag för att verkställa visionerna. Således kan 

verksamheten sammanfattas till förädling gällande bostadsutveckling och 

fastighetsrenovering. (Medvind, 2015) 

  

Estancia fastigheter är aktiva som både förvaltare, bostads- och kontorsutvecklare. De letar 

efter objekt med en förändrings- och utvecklingspotential. När objektet är funnet låter de 

kreativiteten flöda vilket grundar sig i att de ser både potentialen i fastigheten men även 

omgivningen vilket slutligen speglar sig i det slutgiltiga resultatet. Kundens preferenser 

ligger i fokus. (Estancia, 2015) 

 

Titania beskriver sig själva som snabbt växande byggföretag som fokuserar på omvandling 

av fastigheter, sedan 2013/2014 har även företaget börjat med nyproduktion av fastigheter. 

De specialiserar sig på totalrenoveringar, ombyggnationer av råvindar och lokalytor till 

attraktiva bostadslägenheter. (Titania, 2015) 


