
Stad, rättvisa och  
boendesegregering
Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 
2002–2012

Terence Fell & Bozena Guziana

Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2016:1





Stad, rättvisa och boendesegregering 

 

STAD, RÄTTVISA OCH 
BOENDESEGREGERING 
Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 
2002–2012 

Terence Fell & Bozena Guziana 
  



 

 

Studies in Social Sciences inbjuder lärare och fors-
kare att publicera resultat från forsknings- och utveckl-
ingsarbeten. Det kan exempelvis handla om teoretiska 
frågeställningar, genomförda experiment, rapportering 
från samverkans- eller samproduktionsprojekt samt 
från externa uppdrag. 

Skriftserien omfattar forskningsrapporter, arbets-
rapporter och studentrapporter. Forskningsrapporter 
är på en högre vetenskaplig nivå och ska därför grans-
kas av behörig forskningsledare eller professor. Ar-
betsrapporter kan t.ex. utgöras av beskrivningar av del-
försök och utredningar som kan ligga till grund för 
kommande paper eller forskningsrapporter. Student-
rapporter kan t.ex. utgöras av examensarbeten med ex-
tern uppdragsgivare. Arbets- och studentrapporter ska 
seminariebehandlas före publicering. 

Manuskript lämnas till redaktören, som ombesörjer 
språkgranskning samt övergripande granskning och re-
digering inför publicering. Varje författare är dock själv 
ytterst ansvarig för skriftens vetenskapliga kvalitet. 

Studies in Social Sciences invites teachers and re-
searchers to publish results from research and devel-
opment work. It can e.g. concern theoretical topics, 
carried out experiments, reports from cooperation or 
coproduction projects, or from external assignments. 

The publication series includes research, work and 
student reports. Research reports are at a higher scien-
tific level and should therefore be examined by a re-
search director or professor within the study’s research 
field. Work reports may e.g. consist of descriptions of 
pilot studies, or studies as a basis for future papers and 
research reports. Student reports may e.g. consist of 
master theses for external principals. Work and stu-
dent reports shall undergo a seminar prior to publica-
tion. 

Report scripts are to be submitted to the editor for 
proofreading and a final reviewing and editing process 
before publication. The author, though, is solely re-
sponsible for the scientific quality of the report. 

STUDIES IN SOCIAL SCIENCES 
Forskningsrapport: 2016:1  

Titel: Stad, rättvisa och boendesegregering 

Undertitel: Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och Västerås 2002–2012 

Projekt: Hållbar samhällsutveckling (HSU) inom Samhällskontraktet 

Författare: Terence Fell & Bozena Guziana 

ORCID iD:er: 0000-0002-3187-8620, 0000-0003-3167-9389 

Nyckelord: stadsutveckling, boendesegregering, rättvisa, gentrifering, filtrering, 
upplåtelseform, bostadsbrist 

Språk: Svenska 

ISBN: 978-91-7485-248-6 

PDF-utgåva: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-29894 

Redigering: Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@mdh.se 

Utgivare: Mälardalens högskola 

Tryck: Arkitektkopia AB 

 

Mälardalens högskola 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
Box 883 
721 23 Västerås 
 

www.mdh.se 

Mälardalen University 
School of Business, Society and Engineering 
P.O. Box 883 
SE-721 23 Västerås 
Sweden 

www.mdh.se 

© Upphovsrätt Mälardalens högskola och författarna, 2016. 

mailto:mikael.gustafsson@mdh.se
http://www.mdh.se/
http://www.mdh.se/


Stad, rättvisa och boendesegregering 

Mälardalens högskola 3 

Innehåll 

FIGURFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 5 

TABELLFÖRTECKNING ........................................................................................................................ 6 

TACK TILL... ........................................................................................................................................... 7 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 8 

1 INLEDNING ............................................................................................................................... 11 

2 STUDIENS SYFTE ....................................................................................................................... 13 

3 TEORETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................................. 14 

3.1 Rättvisa som jämlikhet ........................................................................................................... 14 

3.2 Kategorisering av stadsområden .......................................................................................... 14 

3.3 Gentrifiering och filtrering .................................................................................................... 16 

4 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................... 18 

4.1 Val av stadsområden och analysens olika steg ................................................................... 18 

4.2 Steg 1: Kategorisering och utvecklingstrender ................................................................... 19 

4.2.1 Välfärd och medborgarkapital ............................................................................................ 19 

4.2.2 Utvecklingstrender och matrisen ....................................................................................... 19 

4.3 Steg 2: Sambandsanalys ......................................................................................................... 20 

4.3.1 Kontextorienterande variabler ............................................................................................ 20 

4.3.2 Processorienterade variabler ............................................................................................... 21 

4.3.3 Utvecklingens dynamik och klassanalys ............................................................................ 21 

5 UTVECKLINGEN I ESKILSTUNA 2002–2012 ......................................................................... 23 

5.1 Välfärd och medborgarkapital år 2002 (9-8-7) ................................................................... 23 

5.2 Välfärd och medborgarkapital år 2004 (10-7-7) ................................................................. 24 

5.3 Välfärd och medborgarkapital år 2006 (9-5-10) ................................................................. 24 

5.4 Välfärd och medborgarkapital år 2008 (8-4-12) ................................................................. 26 

5.5 Välfärd och medborgarkapital år 2010 (8-4-12) ................................................................. 27 

5.6 Välfärd och medborgarkapital år 2012 (7-6-11) ................................................................. 28 



Stad, rättvisa och boendesegregering 

4 Terence Fell & Bozena Guziana 

6 UTVECKLINGEN I VÄSTERÅS 2002–2012 .............................................................................. 30 

6.1 Välfärd och medborgarkapital år 2002 (9-6-7) ................................................................... 30 

6.2 Välfärd och medborgarkapital år 2004 (9-7-6) ................................................................... 31 

6.3 Välfärd och medborgarkapital år 2006 (9-5-8) ................................................................... 32 

6.4 Välfärd och medborgarkapital år 2008 (5-8-9) ................................................................... 33 

6.5 Välfärd och medborgarkapital år 2010 (4-6-12) ................................................................. 34 

6.6 Välfärd och medborgarkapital år 2012 (4-5-13) ................................................................. 35 

7 ANALYS ...................................................................................................................................... 37 

7.1 Bättre ställda stadsområden .................................................................................................. 37 

7.2 Mezzo-stadsområden ............................................................................................................. 37 

7.2.1 Trender i mezzo-stadsområdenas omvandling ................................................................ 37 

7.2.2 Gentrifiering 2002–2012 ..................................................................................................... 39 

7.3 Sämre ställda stadsområden .................................................................................................. 41 

7.3.1 Filtrering ................................................................................................................................ 42 

7.4 Stadens utvecklingsdynamik 2002–2012 ............................................................................. 43 

7.4.1 Utvecklingsdynamik i samtliga stadsområden .................................................................. 43 

7.4.2 Dynamiken i Eskilstuna ....................................................................................................... 44 

7.4.3 Dynamiken i Västerås .......................................................................................................... 45 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................................... 47 

9 DISKUSSION .............................................................................................................................. 48 

REFERENSER ....................................................................................................................................... 49 

BILAGA: TABELLER ............................................................................................................................ 51 

 



Stad, rättvisa och boendesegregering 

Mälardalens högskola 5 

Figurförteckning 

Figur 1. Stadsområdenas välfärd och medborgarkapital år 2002 ............................................. 23 

Figur 2. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2004 ...................... 24 

Figur 3. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2006 ...................... 25 

Figur 4. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2008 ...................... 26 

Figur 5. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2010 ...................... 27 

Figur 6. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2012 ...................... 28 

Figur 7. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2002 ...................... 30 

Figur 8. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2004 ...................... 31 

Figur 9. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2006 ...................... 32 

Figur 10. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2008 ...................... 33 

Figur 11. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2010 ...................... 34 

Figur 12. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2012 ...................... 35 

Figur 13. Förändring i upplåtelseform i mezzo-stadsområden (n=24) ..................................... 39 

Figur 14. Förändring i medelinkomst i centrala Västerås åren 2002–2012 ............................... 40 

Figur 15. Förändring i medelinkomst i Eskilstuna centrum åren 2002–2012 .......................... 41 

Figur 16. Utsatta stadsområden i olika faser av en filtreringsprocess (n=11) .......................... 42 

Figur 17. Boendeförändringens mönster och dynamik i Eskilstuna åren 2002–2012 ............. 45 

Figur 18. Boendeförändringens mönster och dynamik i Västerås åren 2002–2012 ................ 46 

  



Stad, rättvisa och boendesegregering 

6 Terence Fell & Bozena Guziana 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Socialmix i stadsområden ................................................................................................ 15 

Tabell 2. Typer av stadsområden ................................................................................................... 16 

Tabell 3. Stadsområden som ingår i analysen ............................................................................... 18 

Tabell 4. Analysens steg ................................................................................................................... 19 

Tabell 5. Klassförändringar ............................................................................................................. 22 

Tabell 6. Trender bland mezzo stadsområden i omvandling åren 2002–2012 ........................ 38 

Tabell 7 . Ökning av andelen med utländsk bakgrund ................................................................. 43 

Tabell 8. Förändringar över tid i tre olika typer av stadsområden (n=46) ............................... 43 

Tabell 9. Klassförändringar i Eskilstuna under en tioårsperiod ................................................. 44 

Tabell 10. Klassförändringar i Västerås under en tioårsperiod .................................................... 46 

 

 



Stad, rättvisa och boendesegregering 

Mälardalens högskola 7 

Tack till... 

Vi riktar ett stort tack till Eskilstuna kommun och Västerås stad för stöd och engagemang under 
hela projektets gång och vill särskilt nämna utvecklingsdirektör Tryggve Lundh vid kommun-
ledningskontoret i Eskilstuna kommun och välfärdsdirektör Karin Hjärpe vid stadslednings-
kontoret i Västerås stad. Vi vill också tacka Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare på 
Eskilstuna kommun, och Ann-Cathrine Linér, områdessamordnare i Västerås stad. Särskilt tack 
går till forskarassistenterna Juri Lahdenperä och Josef Qaderi som samlade in data. Vi vill också 
tacka Mikael Gustafsson som har bidragit med värdefulla synpunkter, redigeringar och korrek-
tur. All denna hjälp uppskattas väldigt mycket av oss.  

Västerås i januari 2016, 

Terence Fell & Bozena Guziana 
 



Stad, rättvisa och boendesegregering 

8 Terence Fell & Bozena Guziana 

Sammanfattning 

Denna rapport är en av tre forskningsrapporter om stadsområdesutveckling i Eskilstuna och 
Västerås. Studien undersöker den socioekonomiska utvecklingen i de två städernas stadsområ-
den i relation till utvecklingen i hela staden från ett brett klassperspektiv. Genom detta tillvä-
gagångssätt har vi kunnat identifiera en ny typ av stadsområde: mezzo. På så sätt bidrar denna 
studie till nyansering av boendesegregeringsdebatten som annars ofta fokuserar på polarisering 
mellan utsatta områden i förorterna och övriga staden.  

Studien omfattar 46 stadsområden, varav 22 i Västerås och 24 i Eskilstuna. Analysen består 
av två steg. I första steget tillämpas variablerna välfärd och medborgarkapital för att dela in stads-
områdena i tre kategorier (sämre ställda, mezzo, bättre ställda) och för att identifiera utvecklings-
trender. I andra steget genomförs sambandsanalys där stadsområdeskontext (sysselsättning, utan-
förskap och etnicitet), underliggande processer (gentrifiering och filtrering) och klassanalys lyfts fram 
för att förklara förändringar.  

Rättvisa och i synnerhet jämlikhet är en viktig utgångspunkt i studien. Tillämpning av rätt-
viseprincip vid stadområdesutveckling innebär att de sämst ställda stadsområdena bör få det 
bättre i samma takt som staden i övrigt, samt därtill inte drabbas om välfärden för staden mins-
kar. Utvecklingen i respektive stadsområde jämförs därför med utvecklingen i övriga stadsom-
råden, d.v.s. hela staden. Ekonomisk jämlikhet identifieras genom att jämföra avståndet mellan 
välfärd i de bäst ställda och de sämst ställda stadsområdena. Välfärd definieras i termer av bl.a. 
de boendes inkomst, biläggande och upplåtelseformer för bostaden. Medborgarkapital definieras 
som de boendes laglydighet, valdeltagande, hälsa och kompetens. För att kunna förstå betydel-
sen av den sociala och ekonomiska utvecklingen i olika typer av stadsområden, och för att 
kunna generalisera, kopplas de boende till klasstillhörighet (underklass, arbetarklass, medelklass) 
och etnicitet.  

Två indikatorer, förändring i upplåtelseform och ökning i medelinkomst, tillämpas för att fastställa 
om ett stadsområde genomgår en gentrifieringsprocess. Med dessa kan vi se att Centrala staden 
i Västerås och centrum i Eskilstuna genomgår störst gentrifiering. Andra stadsområden som 
också gentrifieras är Aroslund-Kristiansborg, Norr, Vetterstorp-Stohagen, Tunafors och Skil-
jebo-Hemdal-Brandthovda. Förändring i upplåtelseform, upprustning och nybyggnation i 
dessa områden leder till en höjning av områdenas stadsområdesstatus. Gentrifieringens baksida 
är dock utträngning av en arbetarklass som inte längre har råd att bo kvar. Vi antar att denna 
utträngning möjligen kan skärpa det socioekonomiska inslaget i boendesegregeringen, då de 
”utträngda” flyttar till utsatta stadsområden.  
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En stor del av den negativa socioekonomiska utvecklingen i vissa stadsområden orsakas av 
inflyttning av olika grupper låginkomsttagare, d.v.s. filtrering. I denna studie används två filtre-
ringsindikatorer: fattigdom och född utanför Europa. Resultat visar att de sämre ställda stadsområ-
dena sedan år 2006 har tagit emot flest nyanlända, och blir därför fattigare. De stadsområden 
som utmärker sig i detta sammanhang är Skiftinge, Lagersberg och Fröslunda. Ytterligare tre 
stadsområden – Årby, Nyfors och Vallby – riskerar att hamna i samma läge. Däremot har fat-
tigdomen minskat i de sämre ställda stadsområden som tar emot ett mindre antal nyanlända. 
Samtidigt visar studien att boendesegregering handlar mindre om etnicitet och mer om socio-
ekonomiska skillnader, då cirka hälften av de boende i sämre ställda stadsområden består av 
svenskar.  

 I Eskilstuna har antalet bättre ställda stadsområden ökat med fyra, mezzo ökat med två 
medan sämre ställda minskat med två. Denna positiva utveckling till trots kan en socioekono-
misk polarisering skönjas: Skillnaden i välfärd mellan de sämst och bäst ställda stadsområdena 
ökade med 50 % under aktuell tidsperiod, trots att klasstrukturen har varit stabil i Eskilstuna 
som helhet. Andelen områden som kan betraktas som underklassområden minskade från 54 % 
till 45 %, medan medelklassområdena hade en motsvarande ökning. Andelen arbetarklassom-
råden har samtidigt varit relativt oförändrad under tidsperioden, ca 25 %.  

I Västerås stad har antalet bättre ställda stadsområden fördubblats under aktuell tidsperiod, 
medan de sämre ställda stadsområdena minskade med nästan hälften. Antalet mezzo-områden 
har dock varit oförändrat. Förändringar i klasstrukturen för Västerås är påtagliga: Stadens un-
derklassområden har reducerats kraftigt, från 43 % till 18 %, medan andelen medelklassområ-
den har fördubblats och utgör numera 52 % av stadens områden. Andelen arbetarklassområden 
har som i Eskilstuna varit oförändrad, ca 30 % över hela tidsperioden  

Det övergripande resultatet för de båda städerna visar att utvecklingen är positiv. Av samt-
liga i studien ingående stadsområden kategoriseras 39 % respektive 30 % som sämre ställda 
respektive bättre ställda år 2002. Tio år senare har andelen sämre ställda stadsområden minskat 
till 24 % medan andelen bättre ställda har ökat till 52 %. Andelen mezzo-stadsområden är 
generellt relativt stabil, och ändras endast från 30 % till 24 % under perioden. Denna omvand-
ling mot social hållbarhet tar tid; endast ett av de 18 sämre ställda stadsområdena år 2002 (Bjur-
hovda) lyckades ändra status till bättre ställt område 2012. 

Vidare visar resultaten att mezzo-stadsområdena har en kritisk betydelse för förståelsen av 
stadsområdesutvecklingen. Denna kategori utgör en viktig tröskel som de sämre ställda stads-
områdena måste passera om de på sikt ska förändra sin status. När ett stadsområde uppnår 
mezzo-status är det i det närmaste en tidsfråga innan det ändrar status till bättre ställt. Generellt 
sett halkar de bättre ställda stadsområdena sällan ner i mezzo-status. Detsamma gäller för 
mezzo-stadsområden, som sällan halkar ner i sämre ställd status. Om så sker är det sällsynt och 
kortvarigt. 

Utvecklingen av stadsområdenas status kan påverkas utifrån: Medan gentrifiering bidrar till 
förändring av stadsområdenas status, visar våra resultat att filtreringsprocessen bidrar till ce-
mentering av status i de sämre ställda stadsområdena.   

Den överlag positiva utvecklingen till trots visar tillämpningen av rättviseperspektiv att 
denna utveckling har vissa brister, som till exempel socioekonomisk polarisering och status-
cementering. Studien visar också att det finns färre stadsområden med billiga hyreslägenheter 
för underklassen att söka sig till. Utmaningen för politiker och tjänstemän ligger i att både 
stödja sämre ställda stadsområden i deras utveckling mot mezzo-status och att undvika filtre-
ring, eftersom en sådan fördröjer och i värsta fall förhindrar en utveckling mot social hållbarhet. 
Det krävs också en stor uppmärksamhet vid renovering av städernas centrala delar och miljon-
programsbostäder i förorterna: Det är inte rimligt att hyrorna höjs i den omfattningen att de 
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boende tvingas flytta ut. Utträngningen är i så fall en avvikelse från andemeningen i rättvise-
principen. Förändringar av bostadspolitiken i Sverige har gjort att utbudet av hyresrätter mins-
kar kraftigt. Då bostads- och arbetsmarknad är nära sammanlänkade slår denna brist på billiga 
hyresrätter hårt mot låginkomsttagare och andra resurssvaga individer samt medför andra ne-
gativa sociala konsekvenser som berör staden och samhället i stort. För att kunna förhindra en 
fördjupad filtreringsprocess bör nya hyresrätter byggas i större utsträckning i anslutning till 
mezzo- och bättre ställda stadsområden. I grund och botten är tillgång till hyresrätter, den 
upplåtelseform som inte kräver ett stort startkapital, den enda chansen för samhällets under-
klass att skaffa en egen bostad.   

För att kunna undvika socioekonomisk polarisering och cementeringen av de sämre ställda 
stadsområdenas status bör, i enlighet med innebörden av det presenterade rättviseperspektivet, 
största möjliga ekonomiska jämlikhet mellan samtliga stadsområden utgöra ytterligare ett vill-
kor som den socialt hållbara staden måste uppfylla. 
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1 Inledning 

Denna rapport är den tredje i serien om stadsområdesutveckling i Västerås och Eskilstuna. 
Intresset för att studera stadsområdesutveckling beror främst på den ökande boendesegregat-
ionen i våra svenska städer. Boendesegregation, d.v.s. ”den rumsliga åtskillnaden mellan var 
olika grupper bor”, har olika dimensioner (Boverket, 2010, s. 20). Den kan ha socioekonomiska 
inslag, där skillnaden mellan olika gruppers inkomster och status leder till att de bor åtskilda. 
Den kan också ha etniska inslag, där grupper från olika länder och världsdelar bor i vissa stads-
områden som är åtskilda från övriga staden. Slutligen kan boendesegregation förklaras av de-
mografiska skillnader mellan åldersgrupper, hushållstyper eller kön. 

De senaste decennierna har boendesegregation förklarats med ekonomiska och etniska va-
riabler och handlar främst om rumslig avgränsning mellan olika inkomstgrupper (Delegationen 
för hållbara städer, 2012, s. 14; Socialstyrelsen, 2010; Kara & Färnström, 2015). Boendesegre-
gation betraktades en gång som en storstadsproblematik, men kan nu, enligt Andersson, ”skön-
jas också i medelstora och rentav små orter” som exempelvis Eskilstuna och Västerås (2008, s. 
127). Eftersom begreppen segregation, utsatthet eller marginalisering förknippas i debatten 
med miljonprogramområdena i förorterna är det lätt att glömma att det faktiskt är hela staden 
som är segregerad (Boverket, 2010) 

Den första rapporten i nämnda serie slog fast att en god socioekonomisk utveckling i utsatta 
stadsområden är möjlig, om än svår, att alstra och att utanförskapet snarare är ekonomiskt än 
etniskt betingat (Fell, Qaderi, Lahdenperä & Guziana, 2013b). De två socialt utsatta stadsom-
rådena Lagersberg och Bäckby har olika kontexter och därmed lyfter rapporten fram deras 
olika förutsättningar för att på sikt bli socialt hållbara. 

Den andra rapporten (Fell, Guziana & Qaderi, 2014) belyser frågan om det finns några hin-
der i vägen för byråkrater att genomföra socialhållbarhetshöjande åtgärder. Den övergripande 
slutsatsen är att åtgärden måste uppfattas som nödvändig och genomförbar. Ett av identifierade 
hinder är för liten samverkan med relevanta samhällsaktörer som exempelvis föreningar och 
det lokala näringslivet. Just föreningars roll i stadsområdens utveckling bör utredas mer. De 
kan mycket väl spela en viktig roll i demokratiprocessen som brobyggare mellan exempelvis de 
nyanlända i det enskilda stadsområdet och politikerna i stadshuset.  

Studien som presenteras i denna tredje delrapport vidgar den geografiska omfattningen och 
inkluderar samtliga stadsområden i städerna Eskilstuna och Västerås. Boendesegregation kan 
bidra till att de rika får det bättre och att de fattiga få det sämre i termer av stadsområdenas 
resursstruktur (Andersson, 2008, s. 122), och därför studeras utvecklingen i dessa stadsområ-
den med fokus på rättvisa. Utvecklingen i respektive stadsområde jämförs med utvecklingen i 
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övriga stadsområden, d.v.s. hela staden. Det finns andra exempel på liknande studier med jäm-
förelser av välfärdsutvecklingen.1  

I och med att utvecklingen i enskilda stadsområden påverkas av vad som sker i andra stads-
områden bör de bakomliggande processerna identifieras och studeras med hela staden i åtanke 
(Boverket, 2010; Formas, 2011; Bråmå, 2011 och Guevara, 2014). Vidare visar forskningen 
(Hedin, 2012 och Guevara, 2014) att situationen i utsatta stadsområden (vilket vi också kom-
mer att visa) är nära sammanlänkad med utvecklingen i socioekonomiskt starka stadsområden 
i stadens centrala delar. 

Två processer ökar förståelsen av stadsområdesutveckling ur hela stadensperspektiv, nämli-
gen gentrifiering och filtrering.  Gentrifiering sker oftast i innerstäderna och innebär att medel-
klassen – till följd av exempelvis ändringar i upplåtelseform, dyra nyproducerade bostäder eller 
dyra upprustningar – flyttar in i mindre bärgade men attraktiva stadsområden i stadens centrala 
delar medan de ursprungsboende flyttar ut av ekonomiska skäl. Filtrering sker när resurssvaga 
individer flyttar in i redan utsatta stadsområden (Hedin, 2012), vilket förstärker boendesegre-
gering. Gentrifierings- och filtreringsprocesser samt ökade inkomstskillnader motiverar oss att 
tillämpa klassbegreppet i analysen. Att klassposition fortfarande påverkar våra livsvillkor och 
våra uppfattningar om det samhälle vi lever i påpekas av andra forskare (Oskarsson, Bengtsson 
& Berglund, 2010).    

Sammanfattningsvis undersöker denna studie hur socioekonomiska faktorer och ändringar 
i upplåtelseform påverkar en stads utveckling. Studien identifierar också utvecklingens under-
liggande dynamik. Genom att introducera en ny mellankategori (mezzo) som tillsammans 
med de gängse kategorierna (utsatta och välbärgade) bättre återspeglar inkomst och klasskill-
nader i staden bidrar denna studie till nyansering av boendesegregeringsdebatten som annars 
ofta fokuserar på polarisering mellan förorterna och övriga staden. 
 

                                                
1. Den ena, Skillnadernas Stockholm, utgiven av Stockholms stad (2015) belyser skillnader mellan stadsområden och 
mellan grupper i Stockholm. Den andra, Förorterna som moder Svea glömde (Edling, 2015), belyser skillnader i utvecklingen 
i 38 förorters miljonprogramområden och jämför med utvecklingen i hela riket. 
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2 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva den socioekonomiska utvecklingen i Eskilstunas och 
Västerås stadsområden i relation till utvecklingen i hela staden. Denna lägesbeskrivning utgör 
ett underlag för en analys av de processor som påverkar utveckling i stadsområden. Målsätt-
ningen är att denna kunskap ska bistå politiker och tjänstemän i deras arbete med stadsutveckl-
ing, både på stadsområdes- och hela stadensnivå. 
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3 Teoretiska överväganden 

3.1 Rättvisa som jämlikhet  

Ekonomisk ojämlikhet påverkar hushållens flyttbeslut och förstärker boendesegregation. Bo-
endesegregationen bidrar till att de rika får det bättre och de fattiga får det sämre i termer av 
stadsområdets resursstruktur (Andersson, 2008, s. 122). Denna studie om utvecklingen i stads-
områdena i Västerås och Eskilstuna har därför sin utgångpunkt i rättviseteori med fokus på två 
för demokratin centrala pelare, politisk jämlikhet (PJ) och ekonomisk jämlikhet (EJ). 

Enligt den amerikanske statsvetaren Robert Dahl (2000) är PJ en förutsättning för båda 
demokrati och tillväxt. Endast en demokrati kan, enligt Dahl, garantera individens rättigheter 
och självbestämmande (2000, s. 45). I den andan är det för demokratins skull viktigt att de 
boende i samtliga stadsområden är politiskt jämlika. En rättviseprincip (differentieringsprinci-
pen) som garanterar mesta möjliga EJ har utvecklats av John Rawls, en annan amerikansk stats-
vetare (1971). Den lyder ”… sociala och ekonomiska skillnader ska utformas så att de både a) 
kan förväntas vara till fördel för alla och b) är förknippade med positioner och ställningar som 
är tillgängliga för alla” (Lewin, 1998, s. 159). En vedertagen tolkning av principen är att endast 
ekonomisk ojämlikhet kan accepteras om den sämst ställde i samhället får det lika bra eller 
bättre än tidigare. Utgångspunkten är att total EJ är omöjlig att uppnå och det näst bästa vore 
ett så litet gap som möjligt mellan de rikaste och de fattigaste. Det kan åstadkommas genom 
att för varje gång välfärden ökar för de rikaste, ökar även välfärden för de fattigaste och helst i 
samma mån. 

Tillämpad på stadsområdesutveckling innebär denna rättviseprincip att de sämre ställda 
stadsområdena bör få det bättre i samma takt som staden i övrigt. Dock ska de inte drabbas av 
att välfärden för staden minskar. Om det visar sig att avståndet mellan de mest välbärgade och 
fattigaste stadsområdena i en stad ökar (socioekonomisk polarisering) är situationen orättvis. I 
så fall finns det ett moraliskt argument för att staden bör ta ett större ansvar för att göra något 
åt den försämrade situationen i de sämre ställda stadsområdena.  

3.2 Kategorisering av stadsområden  

Rättvisa och i synnerhet jämlikhet är en viktig utgångspunkt i denna studie. Ekonomisk jämlik-
het identifieras genom att jämföra avståndet mellan de bäst ställda och de sämre ställda stads-
områdenas välfärd. Välfärd definieras i denna studie i termer av de boendes inkomst, bil-
ägande, boende, m.m. Likaså bestäms PJ i staden genom tillämpningen av begreppet medbor-
garkapitalet. Medborgarkapital definieras som de boendes laglydighet, deltagande, hälsa och 
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kompetens. Begreppet har inspirerats av Almond och Verbas idéer om medborgaranda (1968) 
och Putnams idéer om socialt kapital (1996). 

Med hänsyn tagen till stadsområdenas välfärdsnivå och graden av medborgarkapital delas 
stadsområden in i tre kategorier: sämre ställda., mezzo och bättre ställda (för en utförligare 
beskrivning om mezzo stadsområde se nedan)2.  

 En färgkod tillämpas i rapporten för dessa områden: röd kod för sämre ställda, orange för 
mezzo och grön för bättre ställda. För att kunna bestämma trenden för stadsområdenas ut-
veckling kommer fördelningen av stadsområden i de tre kategorierna att jämföras; fördelningen 
för respektive årtal anges i respektive avsnittsrubrik i resultatredovisningen nedan. Vidare, för 
att kunna förstå konsekvenserna av den sociala och ekonomiska utvecklingen i olika typer av 
stadsområden, beskrivs de boende utifrån deras klasstillhörighet och etnicitet.  

De tre socioekonomiska klasser (underklass, arbetarklass, medelklass) som presenteras i ta-
bell 1 omfattar boende i samtliga stadsområden. Förståelsen av arbetar- och medelklassen är 
etablerat i samhället. Statsvetaren Guy Standings beskrivning av vad han kallar prekariatet an-
vänds här för att ge en fingervisning om underklassens beskaffenhet. Prekariatet är för honom 
”en klass i varandet”, bestående till mestadels av låginkomsttagare (utan fast inkomst). Det som 
särskiljer prekariatet från arbetarklassen är att det saknar kontroll över sitt öde som arbetskraft 
(Standing, 2011, s. 7, 10). Det innebär för oss att underklassen inte har någon kontroll över sitt 
öde som arbetskraft återspeglas även i användandet av begrepp som reservarbetskraft (Anders-

son, 2008) och flexibel arbetskraft.  

Tabell 1. Socialmix i stadsområden 

 Klasstillhörighet 

Underklass Arbetarklassen Medelklassen 

E
tn

ic
it

e
t 

Boende med 
svensk bakgrund 

   

Boende med ut-
ländsk bakgrund 

    

Förutom klassfrågan är också etnicitet viktig när man studerar utvecklingen i stadsområden.  
Antalet utlandsfödda som bor i områden där fler än varannan boende är invandrare har för-
dubblats under perioden 1995–2006 (Anderson, 2008, s. 125). Poängteras bör dock att de bo-
ende med utländsk bakgrund är en heterogen grupp och, precis som infödda svenskar, kan 
tillhöra antigen den ena eller den andra av de tre socialklasserna i tabell 1.  

Tabell 2 presenterar antaganden om klasstillhörighet i respektive typ av stadsområden. De 
boende i stadsområden med lägsta välfärd och medborgarkapital antas tillhöra en underklass 
bestående av tre grupper. Migranter (nyanlända) är numera den största gruppen i underklassen, 
vilket delvis beror på en kraftig ökning i migration. I den andra gruppen ingår oftast svenska 
ungdomar, pensionärer, förtidspensionärer, långtidssjuka, m.fl. Den tredje mer permanenta och 
minsta gruppen i underklassen är de människor som av olika skäl behöver stöd av samhället 
för att klara sig. De utsatta stadsområdena befinner sig i botten av områdeshierarkin och spelar 

                                                
2 Vi väljer att använda begreppet ”sämre ställda” istället för ”utsatta” och ”bättre ställda’” för ”välbärgade” stadsom-
råden. Dessa två begrepp används inom rättviseteori (Rawls, 1971). 
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därför en speciell roll i staden ur befolkningsdynamiskt perspektiv (Bråmå, 2012, s. 15). De 
tenderar att fungera både som regulator på den lokala bostadsmarknaden (är de sista som fylls 
när efterfrågan på bostäder ökar, och de första att få vakanser då efterfrågan sjunker) och ofta 
som sista tillflyktsort genom att de erbjuder boende åt hushåll som har svårt att få bostad på 
annat håll. De sämre ställda stadsområdena bebos av underklassen och är mycket migrations- 
och konjunkturkänsliga (Andersson, 2008, s. 128). De bäst ställda stadsområdena karakteriseras 
av både en hög välfärdsnivå och en hög grad av medborgarkapital och antas därför bebos av 
en medelklass som relativt sett är stadens bäst ställda.  

Tabell 2. Typer av stadsområden 

 

 

Om ett stadsområde varken är sämre ställt eller bättre ställt kallas det för mezzo. Alla mezzo-
stadsområden är i omvandling och kännetecknas av antingen en hög välfärdsnivå och låg grad 
av medborgarkapital (I) eller hög grad av medborgarkapital och låg välfärdsnivå (II). Den första 
typen bebos av arbetar- och medelklassen, medan arbetarklassen antas befolka den andra typen 
av mezzo-stadsområde.  

 

3.3 Gentrifiering och filtrering 

Bostadspolitiken i Sverige har genomgått långtgående reformer (Lidbom, 2001; Kara & Färn-
ström, 2015 ). Detta har medfört tilltagande ekonomisk ojämlikhet mellan olika stadsområden 
i de svenska städerna. Gentrifierings- och filtreringsprocesser är rumsliga utryck för denna 
ökande ojämlikhet (Hedin, 2010). Den ekonomiska och sociala förändringen i stadsområden 
som uppgraderas beskrivs som gentrifiering medan filtrering, som oftast sker i förortsområden, 
kännetecknas av en inflyttning och markant ökning av individer med svag socioekonomisk 
ställning. Stadsområden som genomgår filtrering blir helt enkelt fattigare.  

Gentrifiering kan generera positiva effekter så som stabilisering av nedgångna stadsområ-
den, ökande fastighetsvärden, ökade lokala skatter och förbättrade villkor för fortsatt utveckl-
ing. Stadsområdesomvandling kan dock medföra negativa konsekvenser; dessa behandlas i den 
internationella forskningen som replacement/spillover- och deplacement-effekter (Bråmå 2011). Den 
första effekten innebär att utsatthet som företeelse flyttar till ett annat stadsområde. Med de-
placement menas utträngning; främst av tidigare boende (primär, direkt utträngning) men även 

 

Välfärdsnivå 

Låg Hög 
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e

d
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a
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Högt 
Mezzo (I) 

(arbetarklass) 

Bättre ställda 

(medelklass) 

Lågt  
Sämre ställda 

(underklass) 

Mezzo (II) 

(arbetarklass) 
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av hushåll som annars skulle flyttat till området men som inte längre har möjlighet att göra 
detta av ekonomiska skäl (detta ger upphov till exkluderande/indirekt utträngning). Dessa båda 
effekter anses vara relaterade till varandra. Utträngning drabbar oftast de mest resurssvaga hus-
hållen. När de tvingas att flytta ”tar de med sig problemen” till det nya stadsområdet.  

Ur rättviseperspektiv innebär gentrifiering att underklassen får det sämre ställt eftersom den 
medför förlust av prisvärt boende och ett ökat tryck på omgivande låginkomstområden. Efter-
frågan på prisvärt boende (i de sämre ställda stadsområdena) och därmed trångboddhet ökar. 
Hedin (2010, s. 26) påpekar att gentrifieringens positiva effekter legitimerar stadsutvecklings-
strategier som oftast innehåller ett ”ekonomiskt tillväxtperspektiv” utan en avvägning mellan 
gentrifieringens positiva ekonomiska effekter och dess negativa sociala konsekvenser.  



Stad, rättvisa och boendesegregering 

18 Terence Fell & Bozena Guziana 

4 Metodologiska överväganden 

4.1 Val av stadsområden och analysens olika steg 

Studien omfattar 46 stadsområden i två städer, varav 22 finns i Västerås och 24 i Eskilstuna (se 
tabell 3). Stadsområdets gränser följer en generellt vedertagen uppdelning. Glesbygdsområden 
med mindre än 600 invånare har exkluderats från studien. Valet av stadsområden sammanfaller 
med de som stadens tjänstemän tillämpar i sitt arbete (Götlin, 2014).  

Tabell 3. Stadsområden som ingår i analysen 

Västerås Eskilstuna 

Aroslund-Kristiansborg  

Bjurhovda 

Brandthovda 

Bäckby  

Centrala Staden 

Dingtuna-Barkarö 

Erikslund m.m.  

Gideonsberg-Skallberget 

Haga-Malmaberg 

Hammarby 

Hamre-Talltorp 

Irsta mm 

Jakobsberg-Pettersberg-Råby 

Rönnby 

Skiljebo-Hemda 

Skultuna m.m. 

Skälby  

Tillberga-Hökåsen 

Vallby villaområde 

Vetterstorp-Stohagen 

Viksäng  

Önsta-Gryta 

Centrum 

Ekeby 

Fröslunda 

Gredby 

Hållsta tätort 

Hällberga tätort 

Hällbybrunn tätort 

Kjulaås tätort 

Kvicksund tätort 

Lagersberg 

Mesta-Borsökna 

Norr 

Nyfors 

Skiftinge 

Skogstorp 

Torshälla 

Tumbo glesbygd 

Tunafors 

Valhalla-Slagsta 

Venus industriområde 

Vilsta 

Årby 

Ärla tätort 

Öster 
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Analysen består av två steg (se tabell 4). I första steget tillämpas variablerna välfärd och med-
borgarkapital för att kategorisera stadsområdena och för att identifiera utvecklingstrender. Ut-
vecklingstrender presenteras i matrisen (se tabell 2). I det andra steget genomförs sambandsa-
nalys där stadsområdens kontext, underliggande processer samt klasstillhörighet lyfts fram för 
att förklara förändringar i stadens boendemönster.  

Tabell 4. Analysens steg 

Steg  Beskrivning 

1. Kategorisering  Med utgångspunkt i hur välfärd och medborgarkapitalet har förändras ge-
nom åren. Sedan kategoriseras de studerade stadsområdena som antingen 
sämre ställd (röd), mezzo (orange) eller bättre ställd (grön). 

2. Sambansanalys Kontextanalys: Sysselsättning, utanförskap och etnicitet. 

Processanalys: Gentrifiering (bostadsrätter x hyresrätter + medelinkomst). 
Filtrering (född utanför Europa x Fattigdom). 

Utvecklingens dynamik och klassanalysen.  

4.2 Steg 1: Kategorisering och utvecklingstrender  

4.2.1 Välfärd och medborgarkapital 

Välfärd har för den kommande analysen två dimensioner (se bilaga 1, tabell 1). Den första 
dimensionen handlar om vad de boende i stadsområdet tjänar och äger; i det här fallet deras 
förvärvsinkomst och eventuell bilinnehav. Välfärdens andra dimension handlar om frånvaron 
av behovet av försörjningsstöd och fattigdom (ibid.). Medborgarkapital förenar drag från två 
redan kända och besläktade begrepp: medborgaranda (Almond & Verba, 1963) och socialt ka-
pital (Putnam, 1993). Medborgare som har ett högt kapital, d.v.s. en hög utbildningsnivå och 
god hälsa, antas vara mindre brottsbenägna och mer frekventa deltagare i lokala val (ibid.). Vi 
utgår också från att frekvensen av anmälda brott bör vara lägre i ett stadsområde med hög grad 
av medborgarkapital (se bilaga 1, tabell 2). Valdeltagande är också ett typiskt mått för vad fors-
kare som Almond och Verba (1963) samt Putnam (1996) kallar för medborgaranda. Ett högt 
valdeltagande i ett stadsområde visar att de boende (medborgare) har en villighet att delta i den 
demokratiska processen. Ju fler medborgare som deltar i valen desto större är stadsområdets 
medborgarkapital.  

4.2.2 Utvecklingstrender och matrisen  

Utvecklingstrenderna i analysen bygger på relativa skillnader mellan stadsområdena under pe-
rioden 2002–2012. Med en relativ skillnad menas hur ett stadsområde förändras i relation till 
samtliga andra stadsområden i samma stad. Stadsområdena positioneras i en fyrfältsmatris där 
den relativa välfärdsnivån syns längs den vertikala y-axeln och graden av medborgarkapital 
längs den horisontella x-axeln (se figurerna 1–12 nedan). De siffror som ligger till grund för x 
och y-axelns måttenheter kallas i statistikerns språk för standardavvikelser och ska ses som 
relativa (inte absoluta) mått. För att möjliggöra en jämförelse mellan ”äpplen och päron” som 
brott och utbildning måste vi omvandla absoluta tal till en gemensam måttenhet, s.k. z-värden. 
Detta görs med hjälp av ett statistiskt program. Trafikljusets färgskala tillämpas sedan för att 
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markera olika kategorier stadsområden. Grön färg används för att markera bättre ställda stads-
områden, medan röd färg markerar sämre ställda stadsområden och orange indikerar mezzo-
stadsområden.  

4.3 Steg 2: Sambandsanalys 

Stadens kontexter och underliggande processor spelar en stor roll när det gäller att förklara 
olika utvecklingstrender (Ostrom, 1994; Putnam, 1993; Fell, 2011). Som möjlig förklaring till 
de i steg 1 identifierade utvecklingstrenderna studeras eventuella samband med två typer av 
variabler: kontextorienterade (sysselsättning, utanförskap och mångetnicitet) och processorien-
terade (gentrifiering och filtrering). 

4.3.1 Kontextorienterande variabler  

4.3.1.1 Sysselsättning 

Sysselsättning som fenomen är brett och kan av det skälet mätas på olika sätt. Förvärvsfrekven-
sen talar om hur många av de boende i stadsområdet mellan 20 och 64 år som har ett arbete. 
De boende i samma ålderskategori och stadsområde som studerar betraktas som sysselsatta. 
Frånvaron av arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet är även den en indikator på sysselsättning 
(bilaga 1, tabell 3). Om de båda grupperna arbetslösa subtraheras från andelen förvärvsarbe-
tarna och studerande i ett och samma stadsområde kommer vi fram till den egentliga syssel-
sättningsgraden. 

4.3.1.2 Utanförskap 

Utanförskap som fenomen definieras oftast i socioekonomiska termer av sysselsättnings- och 

utbildningsnivå samt andelen fattiga. Istället för andelen bidragstagare i ett stadsområde använ-

der vi istället fattigdom, d.v.s. andelen familjer med låg inkomststandard och individuella bo-

ende som är arbetssökande (bilaga 1, tabell 4). Skälet är att det täcker alla som är fattiga, men 

kanske inte får sociala bidrag. Om boende i ett stadsområde är arbetslösa, fattiga och inte gått 

ut högstadiet (åk 9) med fullständiga betyg har det en hög grad av ”socioekonomiskt” utanför-

skap.  

4.3.1.3 Etnicitet  

Etnicitet är en viktig aspekt av analysen av stadsområdesutveckling (Fell et al., 2013b). Bland 
annat anses en för hög grad av mångetnicitet i ett stadsområde påverka socialt kapital och väl-
färdsnivå negativ (Nast & Blokland, 2013). För att kunna avgöra hur etnicitet påverkar både 
välfärdsnivån och medborgarkapitalet i stadsområden tillämpas sammantaget sex variabler (bi-
laga 1, tabell 5). Utländsk bakgrund är en av de viktigaste variablerna i analysen och innebär 
”personer födda utomlands och personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utom-
lands”. Med svensk menas i denna rapport personer som är födda i Sverige och har svenska 
föräldrar.  
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4.3.2 Processorienterade variabler  

Utvecklingstrenderna i vissa stadsområden kan förklaras med gentrifiering och filtrering.  

4.3.2.1 Gentrifiering 

För att avgöra i vilken grad gentrifiering förklarar framför allt framgångsrika mezzo-stadsom-
råden ska vi jämföra andel boende i hyresrätter med andel boende i bostadsrätter över tid 
(2002–2012). En första indikator på att gentrifiering har inträffat är således när andelen boende 
i bostadsrätter ökar i samma takt som andelen boende i hyresrätter minskar (bilaga 1, tabell 6). 
En ändring i upplåtelseform anses således vara en första indikator för att upptäcka potentiell 
gentrifiering. För att kunna avgöra om ändringen av upplåtelseform medfört utträngning av 
arbetarklassen i centralt belägna stadsdelar använder vi därför en andra gentrifieringsindikator 
– ökning i stadsområdets medelinkomst. 

Om ett stadsområdes medelinkomst stiger och passerar stadens indikerar det att högin-
komsttagare har flyttat in. Vi kommer att tillämpa de två indikatorerna för att avgöra om och 
vilka stadsområden som genomgår eller har genomgått en gentrifieringsprocess. 

4.3.2.2 Filtrering 

Ett stadsområdes (tilltagande) utsatthet kan förklaras genom att påvisa en filtreringsprocess. 
En stor del av den negativa socioekonomiska utvecklingen i vissa områden orsakas av inflytt-
ningen av olika grupper låginkomsttagare. Variablerna som används är fattigdom och född ut-
anför Europa (bilaga 1, tabell 7). De fångar främst upp de tre grupper som utgör stadens un-
derklass. Den första gruppen utgörs av nyanlände migranter (mestadels flyktingar), vilka tillhör 
den utländska delen av underklassen. Den andra gruppen är den svenska underklassen (mesta-
dels fattiga svenskar). Den sista gruppen är tillfälligt fattig eller nära gränsen för fattigdom och 
utgörs av tillfälligt arbetslösa, förtidspensionärer, långtidssjukskrivna (ibid.). Det är mest san-
nolikt att stadsområden som uppvisar en kraftig ökning i fattigdom är även de som genomgått 
eller genomgår en filtreringsprocess. Utgångspunkten är att en ökning av nyanlända flyktingar 
ökar fattigdomen då de tillfälligt är resurssvaga. Själva variabeln ”fattigdom” berör dock samt-
liga boende med låginkomststandard.  

4.3.3  Utvecklingens dynamik och klassanalys 

Dynamiken i utveckling mellan de tre typerna av stadsområden (sämre ställda, mezzo och bättre 
ställda) identifieras genom att avgöra:  

1. Hur stor befolkningen i varje typ av stadsområde var år 2002? 
2. Hur många stadsområden har bytt status under aktuell tidsperiod? 
3. Hur många boende bor kvar i respektive typ av stadsområde 2012? 

(beräknas genom att från ‘antalet ursprungsboende (2002) subtrahera ‘antalet bo-
ende i stadsområden som bytt status (2002–2012)’).  

4. Hur många boende har kommit till? (beräknas genom att från ‘antalet boende i 
stadsområdet (2012)’subtrahera’ antalet kvarboende 2012’).  

5. Hur många boende flyttar mellan de olika typerna av stadsområden? 
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Som tidigare beskrivits (se avsnitt 3.2 ) knyts boende i de tre olika typerna av stadsområden till 
de tre socioekonomiska klasserna. För att veta hur en klass har förändrats under de tio åren 
2002–2012 utgår vi från andelen boende i respektive typ av stadsområde i förhållande till be-
folkningen för staden som helhet (tabell 5). 

Tabell 5. Klassförändringar 

Socioekonomisk 
klass 

Förändringar över tid 

2002 2012 Skillnad 

Underklass Antal boende i det sämre ställda stads-
området/Boende i hela staden 

Antal boende i det sämre ställda stads-
området/Boende i hela staden 

% 

Arbetarklass Antal boende i mezzo-stadsområdet/Bo-
ende i hela staden 

Antal boende i mezzo-stadsområdet/Bo-
ende i hela staden 

% 

Medelklass Antal boende i det bättre ställda stads-
området/Boende i hela staden 

Antal boende i det bättre ställda stadsom-
rådet/Boende i hela staden 

% 

Totalt % % % 
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5 Utvecklingen i Eskilstuna 2002–2012 

5.1 Välfärd och medborgarkapital år 2002 (9-8-7) 

Matrisen i figur 1 åskådliggör välfärdsnivå och grad av medborgarkapital för samtliga stadsom-
råden i Eskilstuna år 2002. Sju stadsområden (30 %) kunde betraktas som bättre ställda (gröna), 
nio (40 %) är sämre ställda (röda) och de återstående sju är mezzo (orange). Knappt hälften av 
stadsområdena ligger under genomsnittet för stadens välfärd. 

 

Figur 1. Stadsområdenas välfärd och medborgarkapital år 2002 

Spridningen av välfärd och medborgarkapital bland de nio sämre ställda stadsområdena är stor. 
Stadsområdena Torshälla, Norr och Vilsta har en högre nivå av välfärd år 2002 än Centrum3, 
Årby, Fröslunda, Nyfors, Skiftinge och Lagersberg. Av de sju mezzo-stadsområdena har fem 
(Ekeby, Tumbo glesbygd, Gredby, Hållsta tätort och Hällberga tätort) en hög välfärdsnivå, men 
lågt medborgarkapital. Två mezzo-stadsområden (Öster och Venus industriområde) har däre-
mot en relativ låg välfärdsnivå, men ett högt medborgarkapital. Av de sju bättre ställda stads-
områdena är det Kvicksund tätort, Mesta/Borsökna och Skogstorp som har såväl högst väl-
färdsnivå som grad av medborgarkapital 

                                                
3. Centrums grad av medborgarkapital är mer eller mindre positiv än den bör vara då statistik för andelen anmälda 
brott i det stadsområdet saknas för 2002 och 2004.  
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5.2 Välfärd och medborgarkapital år 2004 (10-7-7) 

Avståndet mellan de mest välbärgade stadsområden och de mest utsatta förändrades marginellt 
mellan åren 2002 och 2004. Tunafors och Östers medborgarkapital minskade, vilket har föran-
lett att dessa områden korsat mezzogränsen och därmed hamnat i sällskap med de sämre ställda 
stadsområdena. Med en liten ökning i välfärd och medborgarkapital har Centrum i stället korsat 
mezzogränsen i andra riktning (figur 2).  

Stadsområdena Årby, Fröslunda, Skiftinge och Lagersberg har fortfarande lägsta välfärds-
nivå i Eskilstuna stad år 2004. Lagersberg har dock en mycket högre grad av medborgarkapital. 
Kvicksund, Mesta/Borsökna och Skogstorp är fortfarande de mest socialt hållbara stadsområ-
dena. Hällberga tätorts ställning har förbättrats tillräckligt för att passera Kjulaås tätort, där en 
minskning av medborgarkapitalet har gjort det till ett mezzo-stadsområde med hög välfärd. 
Fördelningen av välfärd och medborgarkapital bland samtliga tre typer av stadsområden är nu 
10-7-7.4  

 

Figur 2. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2004 

5.3 Välfärd och medborgarkapital år 2006 (9-5-10) 

Utifrån figur 3 kan slutsatsen dras att antalet bättre ställda stadsområden ökade mellan åren 
2004 och 2006. Tre mezzo-stadsområden (Gredby, Kjulaås och Tumbo glesbygd) har nu an-

                                                
4. Påpekas bör att många av de boende i de mest utsatta stadsområdena inte har fått rösträtt i kommunvalet än och 
delvis av det skälet har utsatta stadsområden ett relativt sett lägre medborgarkapital fram till år 2010. 
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slutit sig till skaran bättre ställda stadsområden. Deta medan de tidigare sämre ställda stadsom-
rådena Öster, Tunafors och Torshälla nu har blivit mezzo-områden. Däremot har Venus indu-
striområde och Centrum hamnat i den sämre ställda (röda) kvadranten.5  

En generell trend kan nu skönjas. Den kännetecknas av en polarisering mätt i skillnader i 
välfärdsnivå mellan stadens bättre ställda (Kvicksund) och sämre ställda stadsområde (Lagers-
berg). De tidigare mest utsatta stadsområdena Skiftinge, Fröslunda och Lagersberg har nu fått 
sällskap av Årby och Nyfors. Denna socialpolarisering syns också i fördelningen av välfärd och 
medborgarkapital bland samtliga stadsområden som nu är 9-5-10.  

 

Figur 3. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2006 

                                                
5. Den drastiska förändringen i centrums medborgarkapital mellan åren 2004 och 2006 (figur 3) är inte anmärknings-
värd, då områdets andel anmälda brott redovisades först år 2006. 
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5.4 Välfärd och medborgarkapital år 2008 (8-4-12) 

Välfärdsgapet i Eskilstuna ökade mellan valåret 2006 och 2008, vilket kännetecknades av att 
antalet bättre ställda stadsområden blev ännu fler och nu är tolv till antalet. Antalet mezzo-
stadsområden och sämre ställda stadsområden har därmed minskat med ett vardera (figur 4).  

Stadsområdena Kvicksund tätort, Mesta/Borsökna och Skogstorp har fortfarande högsta 
välfärdsnivån och grad av medborgarkapital, medan Centrum, Skiftinge, Fröslunda och Lagers-
berg fortfarande tillhör kategorin mest utsatta stadsområden. Dock har Centrums välfärdsnivå 
höjts en aning. Utvecklingen bland de mest utsatta stadsområdena är oförändrad, medan ut-
vecklingen för de mer socialt hållbara områdena fortsätter att förbättras. Fördelningen av väl-
färd och medborgarkapital bland samtliga stadsområden är 8-4-12 år 2008. 

 

Figur 4. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2008 
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5.5 Välfärd och medborgarkapital år 2010 (8-4-12) 

Figur 5 visar att antalet bättre ställda stadsområden inte har förändrats sedan år 2008. Ärla 
tätort har dock upplevt en markant minskning i medborgarkapital, i paritet med Centrums fyra 
år tidigare. Denna rörelse i negativ riktning beror delvis på en kraftig minskning i valdeltagande.  

De bättre ställda stadsområdena kunde njuta av en liten ökning i grad av medborgarkapital, 
då boende med utländsk bakgrund fick rösträtt i kommunvalet år 2010. Det allmänna valdelta-
gandet ökade markant (med undantag av Centrum och Ärla tätort) i de sämre ställda stadsom-
rådena. Det är dock fortfarande stadsområdena Kvicksund, Mesta/Borsökna och Skogstorp 
som har störst medborgarkapital. 

Välfärdsklyftan mellan Eskilstunas bättre och sämre ställda stadsområden har ökat ytterli-
gare sedan år 2008. Kvicksund tätort, Mesta/Borsökna och Skogstorp är de stadsområden som 
har högsta grad av välfärd, medan Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge har sämst. Fördelningen 
av samtliga stadsområden bland de tre kategorierna är oförändrad sedan år 2008: 8-4-12.  

 

Figur 5. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2010 
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5.6 Välfärd och medborgarkapital år 2012 (7-6-11) 

Två år efter valåret 2010 har Venus industriområde tappat lika mycket i medborgarkapital som 
Centrum och Ärla tätort gjorde år 2006 respektive valåret 2010. Det finns således elva bättre 
ställda stadsområden år 2012. Nästan alla sex mezzo-stadsområden har hög eller medel väl-
färdsnivå (figur 6). Det kan nu konstateras att utsattheten i Eskilstunas sju sämre ställda stads-
områden framstår som permanent under tidsperioden. Vad gäller fördelningen av medborgar-
kapital finns två utvecklingstrender som bör uppmärksammas. För det första har centrums 
medborgarkapital ökat rejält. För det andra har Venus industriområdes medborgarkapital för-
sämrats radikalt under de två åren sedan valet. Denna förändring kan förklaras av att andelen 
elever som gick ut årskurs nio med fullständiga betyg kraftigt minskade. Detta beror mest troligt 
på att antalet elever i området har minskat till så små nivåer att precisionen i de statistiska 
måtten inte är särskild god.6  

 

Figur 6. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2012 

Välfärdsklyftan mellan Eskilstunas bättre och sämre ställda stadsområden ökar i takt med att 
de socialt hållbara stadsområdenas välfärdsnivå har höjts. Kvicksund tätort, Mesta/Borsökna 
och Skogstorp leder alltjämt välfärdsligan. Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge, å andra sidan, 
ligger fortfarande i välfärdsligans botten. Generellt sett är skillnaden vad gäller medborgarka-
pital i stort sett oförändrad då de bättre ställda stadsområdena har ökat sin grad av medborgar-
kapital i samma takt som de socialt utsatta. Det har nu utkristalliserats två grupper av sämres 
ställda stadsområden i Eskilstuna. Centrum, Vilsta, Nyfors och Årby har en mycket högre väl-

                                                
6. År 2009 hade stadsområdet 688 boende, varav endast tio var i åldrarna 7–19 år. 
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färdsnivå än Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge. Fördelningen av välfärd och medborgarka-
pital bland samtliga stadsområden är nu 7-6-11, vilket kan jämföras med fördelningen 9-8-7 år 
2002.  
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6 Utvecklingen i Västerås 2002–2012 

6.1 Välfärd och medborgarkapital år 2002 (9-6-7) 

I figur 7 kan vi utifrån Västerås stadsområdens positioner i matrisen se att sju är bättre ställda 
vid vår utgångstidpunkt år 2002 (grön). Sex stadsområden kan räknas som mezzo-områden 
(orange), varav samtliga ligger nära genomsnittet för välfärdsnivån – med undantag av Er-
ikslund och Önsta-Gryta. Detta medan nio områden tillhör kategorin sämre ställda (röd). Med 
undantag av Vallby framstår inte välfärdsgapet mellan de sistnämnda så stort. Däremot är skill-
naden i graden av medborgarkapital relativt stor mellan främst stadsområdet Centrala staden 
och Råby, som ligger nära välfärdsligans botten.  

Stadsområdena Hamre-Talltorp, Rönnby och Dingtuna-Barkarö har i särklass högst väl-
färdsnivå. Nämnas bör även att Hamre-Talltorp har den högsta graden av medborgarkapital. 
Samtidigt har Vallby relativt sett sämst välfärdsnivå. Följande fördelning av stadsområden kän-
netecknar Västerås år 2002: sju socialt hållbara, sex mezzo och nio socialt utsatta (7-6-9).  

 

Figur 7. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2002 
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6.2 Välfärd och medborgarkapital år 2004 (9-7-6) 

Stadsområdenas positioner i 2004 års version av matrisen (figur 8) visar att Vetterstorp-Stoha-
gen har blivit ett mezzo-stadsområde, efter att tidigare ha räknats till de bättre ställda områdena. 
Å andra sidan, det tidigare bättre ställde Skälby och det tidigare sämre ställda Centrala staden 
är nu mezzo stadsområden. Dock måste välfärdsnivån höjas ordentligt innan Centrala staden 
kan betraktas som bättre ställt. Stadsområdet Haga-Malmaberg har gått i motsatt riktning och 
trätt över mezzo-gränsen och är nu sämre ställt. Denna negativa utveckling gör att det numera 
endast finns sex bättre ställda stadsområden i Västerås. Antalet mezzo-stadsområden har 
följaktligen ökat med ett, till sammanlagt sju. Anmärkningsvärt är att välfärdsnivån i stadsom-
rådet Centrala staden har minskat, samtidigt som graden av medborgarkapital har ökat markant.  

Skillnaden i välfärdsnivå mellan exempelvis det bättre ställda stadsområdet Hamre-Talltorp 
och det sämre ställda Vallby har inte ökat nämnvärt mellan åren 2002 och 2004. Inte heller har 
skillnaden i grad av medborgarkapital mellan Råby, med lägsta grad, och Hamre-Talltorp, med 
högsta grad, förändrats. Den generella trenden är positiv. Fördelningen av Västerås stadsom-
råden mellan de tre kategorierna är nu 9-7-6.  

 

Figur 8. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2004 
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6.3 Välfärd och medborgarkapital år 2006 (9-5-8) 

Antalet bättre ställda stadsområden i Västerås ökade med ett (Skiljebo-Hemdal-Brandthovda) 
efter valåret 2006. Av de fem återstående mezzo-stadsområden är det Skultuna som utmärker 
sig med störst ökning i grad av medborgarkapital. Ingen förändring har skett bland de sämre 
ställda stadsområdena sedan 2004 (figur 9). 

Stadsområdenas positioner har inte förändrats nämnvärt under tidperioden 2004–2006. De 
sämre ställda stadsområdena Vallby och Råby har fortfarande lägst välfärdsnivå och lägst grad 
av medborgarkapital, medan Hamre-Talltorp står i ensamt majestät med både högst välfärds-
nivå och högst grad av medborgarkapital. Den relativa fördelningen av stadsområden i de tre 
kategorierna är nu: 9-5-8.   

 

Figur 9. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2006 
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6.4 Välfärd och medborgarkapital år 2008 (5-8-9) 

I och med att stadsområdet Erikslund, m.m. blir ett bättre ställt område år 2008 ökar antalet 
bättre ställda stadsområden i Västerås till nio (figur 10). Även antalet mezzo-stadsområden i 
staden har ökat med tre (Viksäng, Gideonsberg-Skallberget och Jakobsberg-Pettersberg) och 
är nu åtta. Det finns nu endast fem sämre ställda stadsområden kvar i Västerås stad.  

Stadsområdenas relativa positioner visar att skillnaden mellan Råby, som har lägst grad av 
medborgarkapital, och Hamre-Talltorp, med högst, är oförändrad. Välfärdsgapet är också oför-
ändrat sedan år 2006. Den generella trenden är att både välfärdsnivå och grad av medborgar-
kapital ökar för alla stadsområdena. Fördelningen av stadsområden i de tre kategorierna är nu 
5-8-9.  

 

Figur 10. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2008 
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6.5 Välfärd och medborgarkapital år 2010 (4-6-12) 

Förekomsten av medborgarkapital ökade fram till valåret 2010 i tre mezzo-stadsområden (Bjur-
hovda, Vetterstorp-Stohagen och Skultuna) vilket har gjort dem till bättre ställda områden (fi-
gur 11). Då personer utan svenskt medborgarskap också fått rösträtt i kommun- och landsting-
sval har medborgarkapitalet ökat mest i stadsområden med en hög andel utlandsfödda. Av de 
återstående fyra sämre ställda stadsområdena är det Vallby som utmärker sig mest genom en 
minskning i välfärdsnivå.7 Dock var antalet boende som nyttjade sig av sin nya rösträtt störst i 
just Vallby. 

Välfärdsgapet har minskat mellan stadsområdet Råby, med lägst grad av medborgarkapital, 
och stadsområdet Hamre-Talltorp, som har högst grad. Med undantag av det sämre ställda 
Vallby är avståndet i välfärdsgapet mellan det bäst och sämst ställda området oförändrat. För-
delningen bland de tre kategorierna av stadsområden är nu 4-6-12. Noterbart är att mezzo-
stadsområdena nu har en lika hög grad av medborgarkapital som många socialt hållbara stads-
områden.  

 

Figur 11. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2010 

                                                
7. Vi undantar Haga-Malmaberg från kategorin sämre ställda stadsområden, då det är i det närmaste ett mezzo-stads-
område.  
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6.6 Välfärd och medborgarkapital år 2012 (4-5-13) 

År 2012 har Västerås stad inte mindre än tretton bättre ställda stadsområden, att jämföras med 
sex stycken tio år tidigare (figur 12). Fem områden är mezzo-stadsområden och samtliga ligger 
nära genomsnittet för välfärdsnivån. Det finns fortfarande fyra sämre ställda stadsområden 
kvar i Västerås stad, även om välfärden i dessa områden har ökat. Skillnaden mellan Västerås 
sämst ställda stadsområden, Råby och Vallby, respektive det bäst ställda, Hamre-Talltorp, står 
fortfarande oförändrad. Råby har som undantag bland områdena upplevt en minskning i gra-
den av medborgarkapital.8 Variationen i välfärdsnivå verkar ha störst spridning bland de bättre 
ställda stadsområdena. 

 

Figur 12. Stadsområdenas välfärdsnivå och grad av medborgarkapital år 2012 

Stadsområdenas relativa positioner visar att det är främst Hamre-Talltorp, Rönnby, Irsta mm. 
och Dingtuna-Barkarö som nu ligger i välfärdsligans topp, medan Aroslund-Kristiansborg, 
Vetterstorp-Stohagen, Skultuna och Bjurhovda ligger lägst i rankningen. Mezzo-stadsområdena 
Centrala staden och Haga-Malmaberg rör sig i riktning mot högre social hållbarhet, då välfärds-
nivån i dessa stadsområden har varit stabil under hela mätperioden. Avslutningsvis har antalet 

                                                
8. Då det inte är ett valår antas förklaringen till denna minskning ligga i en försämrad utbildningsnivå och/eller ökning 
i andelen anmälda brott. 
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sämre ställda stadsområden i Västerås stad halverats, samtidigt som välfärden för samtliga ge-
nerellt har ökat. Denna fördelning (4-5-13) ser ut som en klar förbättring jämfört med år 2002 
(9-6-7) och ett stort steg bort från potentiella socialpolariseringstendenser och mot en mer 
rättvis (jämlik) stadsområdesutveckling.  
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7 Analys 

7.1 Bättre ställda stadsområden 

De bättre ställda stadsområdena karakteriseras av att de är exklusiva i bemärkelsen att de endast 
är tillgängliga för dem som har råd, d.v.s. medelklassen. Medelklassen har en relativt sett hög 
utbildnings- och sysselsättningsnivå och överlag god hälsa, vilket sammantaget föranleder en 
hög genomsnittlig förvärvsinkomst. Därtill är områdena än så länge relativt kulturellt homo-
gena, då en majoritet av medelklassen är svenskar. Höga boendekostnader gör sådana stads-
områden föga attraktiva för den kulturellt diversifierade underklassen. Vad gäller skolgången 
kan vi konstatera att barnen i de bättre ställda stadsområdena oftast går ut årskurs nio med 
fullständiga betyg, vilket återspeglas i ett relativ högt medborgarkapital. År 2012 bodde hälften 
av stadens invånare i denna typ av stadsområden.  

7.2 Mezzo-stadsområden 

Det är arbetarklassen som bor i mezzo-stadsområden, vilka har två karaktärsdrag som gör dem 
förtjänta av benämningen. Dels utgör arbetarklassen en ”mittemellanklass”, mellan sämre 
ställda och bättre ställda, och dels befinner sig mezzo-stadsområden geografiskt oftast mellan 
centrala staden och de sämre ställda stadsområdena i förorternas miljonprogram. Här möts 
således den nya och gamla arbetarklassen, och framförallt olika kulturer. 
     Med undantag av två (Venus industriområdet och Ärla tätort) har samtliga mezzo-stadsom-
råden genomgått omvandling i positiv riktning före år 2012. Några exempel på mezzo-stads-
områden är Norr och Öster i Eskilstuna samt Vetterstorp-Stohagen, Aroslund-Kristianborg 
och Jakobsberg-Pettersberg i Västerås (se tabell 6 nedan).  

7.2.1 Trender i mezzo-stadsområdenas omvandling  

De 24 mezzo-stadsområdena i tabell 6 är rankade efter hur länge de har haft status som bättre 
ställda områden under tidsperioden 2002–2012. Den generella trenden bland mezzo-stadsom-
rådena är positiv, d.v.s. det pågår en långsam förändring mot hållbarhet. Det är endast ett stads-
område (Bjurhovda) som har omvandlats hela vägen från sämre ställt till bättre ställt. Två stads-
områden under tidsperioden har uppnått mezzo-status (Haga-Malmaberg och Eskilstuna cent-
rum) men har senare åter blivit sämre ställda områden. Dock har det första området redan 
återhämtat sig, och det andra är på väg att göra det (se figur 15). Alla tre stadsområden (Skälby, 
Kjulås tätort och Vetterstorp-Stohagen) som 2002 var bättre ställda har under tidsperioden 
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övergått till mezzo-status, men återhämtat sig och fått sällskap av ytterligare elva områden som 
omvandlats till bättre ställda områden.   

Tabell 6. Trender bland mezzo stadsområden i omvandling åren 2002–2012 
Färgkoder: röd = sämre ställt; orange = mezzo; grön = bättre ställt. 

Stadsområde 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Hällberga tätort             

Hållsta tätort             

Skälby             

Kjulaås tätort             

Önsta-Gryta             

Skiljebo-Hemdal-Brandt.             

Gredby             

Tumbo glesbygd             

Erikslund m.m.             

Ekeby             

Vetterstorp-Stohagen             

Skultuna m.m.             

Bjurhovda             

Aroslund-Kristianborg             

Öster             

Centrala staden             

Tunafors             

Torshälla             

Viksäng             

Haga-Malmaberg             

Gideonsberg-Skallberget             

Jakobsberg-Pettersberg             

Eskilstuna centrum             

Norr             

Merparten av de stadsområden som nu tillhör kategorin bättre ställda utgörs av småhusområ-
den, se grönmarkerade områden i figur 13 nedan. Mezzo-stadsområden med högre andel fler-
bostadshus genomgår, å andra sidan, en längre tids omvandling. Ett annat mönster är att de 
stadsområden som går framåt halkar aldrig ner igen permanent, samt att vägen från sämre ställt 
till ett bättre ställt stadsområde går via en mezzo-status.  
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7.2.2 Gentrifiering 2002–2012 

Vi vill avgöra om gentrifieringsprocesser pågår i städernas centralt belagda stadsområden. Sva-
ret kan förklara varför vissa mezzo stadsområden utvecklas i rätt riktning medan andra inte gör 
det. För detta ändamål tillämpas de indikatorer som tidigare presenterats i metodavsnittet.  

7.2.2.1 Första indikatorn: Ändring i upplåtelseform 

I de mezzo-stadsområden som har markerats med grön färg i figur 13 har ingen signifikant 
förändring i upplåtelseform skett, vilket utesluter förekomsten av en gentrifieringsprocess en-
ligt vår definition. Däremot indikerar färgerna orange och röd stadsområden med ändrad upp-
låtelseform. En blå pil representerar tio års (2002–2012) utveckling vad gäller förändring i upp-
låtelseformen. Ju längre och brantare den blå pilen är, desto större förändring i upplåtelseform. 
En 135 graders lutning visar att antalet bostadsrätter ökar i motsvarande grad som antalet hy-
resrätter minskar. En lutning som är mer än 135 grader tyder på nybyggnation. Vinklarna för 
de blå trendlinjerna i figur 13 är i det närmaste 135 grader eller större. 

 

Figur 13. Förändring i upplåtelseform i mezzo-stadsområden (n=24) 
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karaktäriseras av högsta graden av förändring. Dock tycks nybyggnation ha skett i centrala Väs-
terås och Eskilstuna centrum.  

Vilken faktiskt effekt har gentrifiering på flyttningsmönster inom staden? För att besvara 
denna fråga ska vi ta exemplet Centrala staden i Västerås, som tycks ha genomgått störst för-
ändring. År 2002 bodde ca 5 100 människor i centrala Västerås, varav nästan 80 % i hyresrätt. 
Det innebär att ca 4 000 personer bodde i hyresrätt och 1 000 i bostadsrätt. Beståndet hyres-
rätter minskade med 26 % mellan 2002 och 2012, vilket motsvarar ca 1000 personer (26 % av 
4000) som inte längre bor centrala staden (SCB 2012). År 2012 bor ca 8 200 personer i Centrala 
staden. Det innebär att hälften av de boende (ca 4 100) i Centrala staden kan ha flyttat dit någon 
gång mellan 2002 och 2012.  

7.2.2.2 Andra indikatorn: Snabb ökning i mezzo–stadsområdets medelinkomst  

Tillämpningen av den första indikatorn är nödvändig, men inte tillräcklig för att avgöra om en 
gentrifieringsprocess pågår. Kvar finns möjligheten att en stor andel av arbetarklassen kan ha 
valt att bo kvar, trots förändrad upplåtelseform. Om så är fallet bör medelinkomsten i stads-
området inte stiga nämnvärt. Om upplåtelseformen i stadsområdet har ändrats samtidigt som 
medelinkomsten har ökat under den aktuella tidsperioden kan vi konstatera att en gentrifie-
ringsprocess pågår.  

Figur 14 visar att medelinkomsten i centrala Västerås har stigit med cirka 52 % och ligger 
nu långt över genomsnittet för hela kommunen. Det var först mellan åren 2004 och 2006 som 
gapet i medelinkomst ökade märkbart mellan Centrala staden och övriga staden, och ökningen 
fortsatte mellan åren 2010 och 2012. Vi kan nu konstatera att medelklassen till stor del har 
flyttat in i de omvandlade hyresrätterna, men även i nya bostadshus. Gapet i medelinkomst 
mellan medelklassen och arbetarklassen har femdubblats på tio år. Med andra ord har den 
ekonomiska ojämlikheten mellan de som bor i Centrala staden och andra stadsområden ökat 
markant.  

 

Figur 14. Förändring i medelinkomst i centrala Västerås åren 2002–2012 
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Utvecklingen av medelinkomsten över tid visar att gentrifieringsprocessen i Eskilstunas cent-
rum har pågått sedan tidsperioden 2006 och 2008 (figur 15). Vi kan nu belägga att Eskilstuna 
centrum är på väg från att vara ett sämre ställt stadsområde till att bli (om det inte redan är) ett 
mezzo stadsområde (se även figur 16 nedan). Medelinkomsten har ökat med 50 % och passerat 
genomsnittet för staden som helhet som ökade med 30 % under samma tidsperiod. Ett trend-
brott inträffade år 2008 när centrums medelinkomst översteg och passerade stadens. Skillnaden 
mellan medelinkomsten i centrum och övriga Eskilstuna var högst år 2012. Ökningen i mede-
linkomst bekräftar att medelklassen flyttar in och arbetarklassen flyttar ut ur stadens centrala 
delar. 

 

Figur 15. Förändring i medelinkomst i Eskilstuna centrum åren 2002–2012 
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7.3.1 Filtrering  

För att öka förståelsen av utvecklingen i de sämre ställda områdena ska vi nu fokusera på de 
elva stadsområden som år 2012 tillhörde denna kategori. Syftet är att spåra deras utveckling 
sedan år 20069 för att avgöra om de kan ha drabbats av en filtreringsprocess. Figur 16 visar hur 
en ökning av andelen boende med ursprung utanför Europa leder till ökad fattigdom i de mest 
utsatta bland de sämre ställda stadsområdena. Röd färg indikerar de filtrerade stadsområdena, 
orange visar stor risk för filtrering och grön indikerar de stadsområden som går motsatt rikt-
ning, d.v.s. bort från filtreringstrenden. De blå pilarna representerar sex års utveckling med 
början år 2006 och slut 2012.  
     Tre stadsområden – Lagersberg, Skiftinge och Fröslunda – genomgår en filtreringsprocess 
som förvärras. Den relativa fattigdomen fördubblas i Lagersberg, tredubblas i Skiftinge och 
nästan fyrdubblas i Fröslunda på sex år. Poängteras bör dock att tidskalan är kort och därför 
kan effekten framstå som överdrivet dramatisk. Trenden är trots det ändå mycket negativ. 

Årby, Vallby och Nyfors är i riskzonen för att hamna filtreringsprocess om utvecklingen 
inte har ändrats sedan 2012. Dessa tre stadsområden närmar sig samma nivå av fattigdom som 
Lagersberg, Skiftinge och Fröslunda. Fattigdomen är inte bara en effekt av den tilltagande flyk-
tingströmmen utan även av arbetsbristen. Av de minst utsatta sämre ställda stadsområdena är 
det endast Vilsta som utmärker sig genom att uppvisa samma negativa trend som de tidigare 
nämnda riskområdena.  

 

Figur 16. Utsatta stadsområden i olika faser av en filtreringsprocess (n=11) 

                                                
9. Statistik (SCB) finns tillgänglig från 2006 och framåt.  
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Enligt SCB:s statistik mellan åren 2002 och 2012 har andelen boende som är födda utanför 
Europa stigit (tabell 7). Cirka 75 % av ökningen utgörs av boende som är födda utanför Europa 
(SCB 2012).  

Tabell 7 . Ökning av andelen med 
utländsk bakgrund  

+14 % i Lagersberg (från 42 % till 56 %) 

+18 % i Fröslunda (från 36 % till 52 %)  

+26 % i Skiftinge (från 37 % till 63 %) 

Sett från det omvända perspektivet har andelen svenska boende i samma stadsområden mins-
kad med 14, 18 respektive 26 % – en trend som ökar boendesegregationen. Detta fenomen 
kallas i andra länder för vitflykt (eng. ”white flight”). Bråmå (2011) säger dock att det snarare 
handlar om undvikande. Orsaken kan också vara strukturell, som t.ex. brist på billiga hyresrätter.  

7.4 Stadens utvecklingsdynamik 2002–2012 

7.4.1 Utvecklingsdynamik i samtliga stadsområden 

Boendesegregering handlar mindre om etnicitet och mer om socio-ekonomiska klasskillnader 
då cirka hälften av underklassen består av svenskar.  År 2002 kunde 39 % av samtliga i studien 
ingående stadsområden betraktas som sämre ställda medan år 2012 har andelen minskat till 24 
%.  Sammanlagt åtta av de tidigare sämre ställda stadsområdena har fått mezzo-status (tabell 
8). En fjärdedel av stadsområden hade år 2012 mezzo status. 

Hälften av samtliga stadsområden i Eskilstuna och Västerås tillhör kategorin bättre ställda 
stadsområden, vilket innebär att antalet stadsområden som medelklassen bor i har nästan för-
dubblats. Underklassens faktiska boendeutbredning har haft en nästan motsvarande minskning 
(tabell 8).  

Tabell 8. Förändringar över tid i tre olika typer av stadsområden (n=46) 

Områdestyp 

År  

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Totalt 

Bättre ställda 14 13 (-1) 18 (+5) 21 (+3) 24 (+3) 24 +10 

Mezzo 14 14 10 (-4) 12 (+2) 10 (-2) 11 (+1) -2 

Sämre ställda 18 19 (+1) 18 (-1) 13 (-5) 12 (-1) 11 (-1) -8 

Förutom de positiva konsekvenserna har minskningen av antalet sämre ställda stadsområden 
haft några negativa effekter? En tänkbar negativ konsekvens är trångboddhet och långa bo-
stadsköer för dem som inte har råd att bo i ett mezzo-område eller i ett av medelklassens 
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stadsområden. För att kunna besvara frågan jämför vi antalet boende i sämre ställda stadsom-
råden 2012 med antalet boende i samma stadsområden år 2002. Det bodde sammanlagt 52 161 
personer i dagens elva socialt utsatta stadsområden år 2002. Tio år senare har antalet boende 
ökat till 59 018. Det innebär att samma stadsområden har 6 857 fler personer som bor där än 
år 2002. Således har det blivit mer trångbott för underklassen.  

7.4.2 Dynamiken i Eskilstuna 

I vår undersökning av Eskilstuna ingick det som mest 76 852 personer (SCB 2012). År 2012 
utgjorde underklassen den största delen (45 %) och medelklassen den näst största delen (30 %) 
av stadens befolkning. Den resterande och minsta delen (25 %) tillhörde arbetarklassen (tabell 
9), och denna andel är i stort sett oförändrad mellan åren 2002 och 2012. Underklassen har 
minskat med nio procent medan medelklassen har upplevt en motsvarande ökning (8 %).  

Tabell 9. Klassförändringar i Eskilstuna 
under en tioårsperiod 

Typ av klass 

År 

2002 2012 

Underklass 54 % 45 % 

Arbetarklass 24 % 25 % 

Medelklass 22 % 30 % 

Totalt 100 % 100 % 

Genom att studera figur 17 kan vi följa flöden i boendeförändringarna mellan åren 2002 och 
2012. För det första kan vi konstatera att antalet boende i de så kallade sämre ställda stadsom-
rådena minskade med 18 % under aktuell tid. Minskningen förklaras av att antalet sämre ställda 
stadsområden minskade med två (Torshälla och Norr). Därför kan cirka en tredjedel (ca 
14 000) av stadens underklass numera betraktas som arbetarklass och bor i mezzo-stadsområ-
den. 

Störst förändring mellan boendeutbredning och befolkning står arbetarklassen i Eskilstuna 
för. Deras boendeutbredning minskade med 43 % medan deras antal är i stort sett oförändrat. 
Det innebär att lika många arbetare bor år 2012 i nästan hälften så många stadsområden som 
före år 2002. Under samma tid ökade antalet bättre ställda stadsområden med fyra (Gredby, 
Tumbo, Ekeby och Hållsta tätort) med sammanlagt 6 224 (36 %) boende. Avslutningsvis är 
det bara bland medelklassen som ökningen i boendeutbredning (36 %) överstiger ökningen i 
andelen boende (25 %). 



Stad, rättvisa och boendesegregering 

Mälardalens högskola 45 

 

Figur 17. Boendeförändringens mönster och dynamik i Eskilstuna åren 2002–2012 

Om vi jämför med genomsnittet för riket, där cirka hälften av de boende i sämre ställda stads-
områden flyttar ut efter tio år (Edling, 2015), kan vi konstatera att Eskilstuna ligger under ge-
nomsnittet vad gäller flöden av människor mellan de olika typerna av stadsområden. Nästan 
20 % av de boende i de kvarvarande sju sämre ställda stadsområdena flyttade in under aktuell 
tidsperiod. De består till mestadels av invandrare och tillfälliga eller permanent resurssvaga 
svenskar. 

Klassrörligheten mellan de tre typerna av stadsområden i Eskilstuna framstår således som 
trög. Arbetarklassen är alltjämt den stabila klassen och förändras sällan vad gäller antal. Dock 
har dess (och underklassens) boendeutbredning minskat kraftigt.  

7.4.3 Dynamiken i Västerås  

I vår undersökning ingick som mest 140 052 personer (SCB 2012). Klasstrukturen i Västerås 
har en annan typ av hierarki än i Eskilstuna. Här är medelklassen stadens största klass, då den 
har vuxit och utgör 2012 mer än hälften (52 %) av stadens befolkning. Arbetarklassen är den 
näst största klassen med strax under en tredjedel (30 %) av stadens befolkning. Underklassen 
utgör de kvarvarande 18 % (tabell 10). 

Det är intressant att andelen av den befolkning som kan beskrivas som arbetarklass inte har 
förändrats under de tio åren. Den stora förändringen som har skett är att underklassens andel 
har minskat med 25 %, medan medelklassen har upplevt en motsvarande ökning.  

Svenskar 

  

Sämst ställda 

stadsområde 

Invandrare 

Stadsområden: 

7 (2002) - 11 (2012) 

(Ökning med 36 %) 

Befolkning: 

17 209 (2002) – 23 107 

(2012)  

(Ökning med 25 %) 

Stadsområden: 

8 (2002) - 6 (2012) 

(Minskning med 43 %) 

Befolkning: 

18 623 (2002) – 19 026 

(2012) 

(Ökning med 2 %) 

Stadsområden:  
9 (2002) -7 (2012)  

(Minskning med 23 %) 
Befolkning: 

42 465 (2002) – 34 719 
(2012) 

(Minskning med 18 %) 

Bäst ställda  

stadsområde 

Mezzo-  

stadsområde 

Medelklass (30 %) 

14 305 (34 %) 

2 stadsområden (Ny arbetarklass)  

6 224 (36 %) 

4 stadsområden (Ny medelklass) 
 

6 559 (19 %) Ny underklass 

Underklass (45 %) 

Arbetarklass (25 %) 
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Tabell 10. Klassförändringar i Västerås 
under en tioårsperiod 

Typ av klass 

År 

2002 2012 

Underklass 43 % 18 % 

Arbetarklass 30 % 30 % 

Medelklass 27 % 52 % 

Totalt 100 % 100 % 

Figur 18 visar att fem stadsområden – Bjurhovda, Jakobsberg-Pettersberg, Gideonsberg-Skall-
berget, Viksäng och Haga-Malmaberg – med sammanlagt 38 577 boende har omvandlats till 
mezzo-stadsområden. Det betyder att 70 % av ursprungsboenden har lämnat de sämre ställda 
områdena, vilket är 20 % över genomsnittet för hela riket. Vidare har två stadsområden – 
Önsta-Gryta, Skiljebo-Hemdal-Brandt – med sammanlagd 31 209 boende (80 % av arbetar-
klassen i staden 2002) ändrat status till bäst ställda. Det innebär att antalet medelklassområden 
har ökat med sex (46 %).  

 

Figur 18. Boendeförändringens mönster och dynamik i Västerås åren 2002–2012 

Svenskar 

  

Sämst ställda 

stadsområde 
Invandrare 

Stadsområden: 

7 (2002) - 13 (2012) 

(Ökning med 46 %) 

Befolkning: 

34 799 (2002) – 74 770 

(2012) 

(Ökning med 54 %) 

Stadsområden: 

6 (2002) - 4 (2012) 

(Minskning med 33 %) 

Befolkning: 

38 830 (2002) – 40 983 

(2012) 

(Ökning med 5 %) 

Stadsområden:  
9 (2002) - 4 (2012)  

(Minskning med 55 %) 
Befolkning: 

54 971 (2002) – 24 299 
(2012) 

(Minskning med 44 %) 

Bäst ställda 

stadsområde 

Mezzo- 

stadsområde 

Medelklass (52 %) 

38577 (70 %) 

5 stadsområden (Ny arbetarklass) 

31 209 (80 %) 

5 stadsområden (Ny medelklass) 
 

7 905 (35 %) Ny underklass 

Arbetarklass (30 %) 

Underklass (18 %) 
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8 Slutsatser  

Med fokus på hela staden och genom att anamma ett brett klassperspektiv har vi i denna studie 
kunna identifiera tre olika typer av stadsområden som vi har valt att kalla sämre ställda, mezzo- 
och bättre ställda områden. Av dessa tre typer av status är det mezzo som har visat sig ha störst 
betydelse för förståelsen av stadsområdenas utveckling mot social hållbarhet. Denna kategori 
utgör en viktig tröskel som de sämre ställda stadsområdena måste passera om de på sikt ska 
förändra sin status. När ett stadsområde uppnår mezzo-status är det i det närmaste en tidsfråga 
innan det ändrar status till bättre ställt. Generellt sett halkar de bättre ställda stadsområdena 
sällan ner i mezzo-status. Detsamma gäller för mezzo-stadsområden, som sällan halkar ner i 
sämre ställd status. Om så sker är det sällsynt och kortvarigt.  

Utvecklingen i stadsområdenas status kan påverkas utifrån: Medan gentrifiering bidrar till 
förändring av stadsområdenas status visar våra resultat att filtreringsprocessen bidrar till ce-
mentering av status i de sämre ställda stadsområdena.   

I Eskilstuna har antalet bättre ställda stadsområden ökat med fyra, mezzo ökat med två 
medan sämre ställda minskat med två. Denna positiva utveckling till trots kan en socioekono-
misk polarisering mellan de sämst ställda och bäst ställda stadsområdena skönjas, d.v.s. mellan 
underklassen och medelklassen: Skillnaden i välfärd mellan de sämre och bättre ställda stads-
områdena ökade med 50 % under aktuell tidsperiod. 

I Västerås stad är skillnaden i välfärdsnivå mellan stadsområdena i stort sett oförändrad. 
Välfärden har ökat mer eller mindre i alla stadsområden. Däremot har det uppstått stor sprid-
ning av välfärd inom de bättre ställda områdena, d.v.s. inom medelklassen. Antalet medelklass-
områden har ökat med 54 % under aktuell tidsperiod, medan de sämre ställda stadsområdena 
har minskat med 44 %. Trots att antalet mezzo-stadsområden i Västerås stad är oförändrat är 
omsättningen ändå hög, d.v.s. det är inte kontinuerligt samma stadsområden som tillhör denna 
kategori.   

Klassförändringarna i de två städerna är olika. I Eskilstuna är klasstrukturen stabil, även om 
det har skett två mindre förändringar: Andelen underklassområden minskade från 54 % till 
45 % och andelen medelklassområden ökade med lika mycket, till 25 %. I Västerås har klas-
strukturen förändrats i högre grad: Underklassenområdena har minskat avsevärt; från 43 % till 
18 %, medan medelklassområdena har fördubblats och utgör 52 %. Arbetarklassområdenas 
andel är dock i stort sett oförändrad och lika stor både i Eskilstuna och Västerås, 26 % respek-
tive 30 %.  

Den generella trenden i stadsområdesutvecklingen är att fler områden uppnår bättre ställd 
status men omvandlingen mot social hållbarhet tar tid samt uppvisar och förhindrar inte socio-
ekonomisk polarisering eller befästning av sämre ställd status. Färre antal stadsområden med 
billiga hyresrätter gör det svårt för låginkomsttagare att hitta ett prisvärt boende. Ökningen av 
nyanlända invandrare ökar dessutom efterfrågan på bostäder.  
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9 Diskussion 

Att gapet mellan bättre ställda och sämre ställda stadsområden minskar gynnar demokratin, då 
alla samhällsklasser kan delta politiskt med liknande förutsättningar. Därför bör både ekono-
misk och politisk jämlikhet vara en förutsättning för social hållbarhet i samband med stadsut-
vecklingsstrategier och stadsdelsarbete. En stadsområdesutveckling där de sämre ställda stads-
områden får det bättre i samma takt som staden i övrigt och inte drabbas om stadens välfärd 
minskar är således önskvärt. 

Framför allt borde filtrering förebyggas och motverkas, då en sådan cementerar stadsområ-
dets status och i värsta fall förhindrar en utveckling mot social hållbarhet. Städer behöver också 
motverka gentrifiering vid renovering av miljonprogramsbostäder. Det är inte rimligt att hy-
rorna höjs i den omfattningen att de boende tvingas att flytta ut. Låginkomsthushållens boen-
dekostnader får inte begränsa deras möjligheter att tillgodose andra basala behov som mat, 
hälsa och transport. Om så är fallet kan det leda till negativa effekter på både arbetsmöjligheter 
och hälsa.  

Förändringar av bostadspolitiken i Sverige har gjort att utbudet av hyresrätter har minskat 
kraftigt. I sin rapport om orsaker till och konsekvenser av segregationen på den svenska bo-
stadsmarknaden lyfter Kara och Färnström (2015, s.9) fram att det inte bara råder brist på 
bostäder, utan framför allt brist på hyresrätter. Denna brist, som våra resultat också visar, slår 
hårt mot underklassen och medför negativa konsekvenser även för staden och samhället i stort, 
då bostads- och arbetsmarknad är nära sammanlänkade. Minskningen av bostadsutbredning 
för de mest resurssvaga både i Västerås och Eskilstuna är oroande, inte minst med tanke på ett 
ökat flyktingmottagande. Tillgång till hyresrätten, den upplåtelseform som inte kräver ett stort 
startkapital kan utgöra den enda möjligheten för nyanlända eller andra resurssvaga individer i 
samhället att skaffa egen bostad och därmed vidare etablera sig i samhället.  
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Bilaga: Tabeller 

Tabell 1: Välfärd 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Förvärvsinkomst Medelvärde för personer 

16–64 år 
Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och in-
komst av näringsverksamhet. Avser personer boende i stadsdelen 31/12 re-
spektive år 

SCB 

Bilinnehav Antal familjer med bil/to-
talt antal familjer 

Absoluta och jämförande tal över bilbestånd, biltäthet och bilinnehav. For-
donsslag: Personbilar enligt fordonsregistret som registrerats på fysiska per-
soner enligt registret över totalbefolkningen (RTB) 

SCB 

Försörjningsstöd Antal familjer/antal familjer 
med försörjningsstöd 

Statistiken avser försörjningsstöd för familjer 20- år boende i området 
31/12 respektive år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan ge-
mensamma barn redovisas i familjestatistiken som ensamstående. Antal fa-
miljer överskattas därmed. 

SCB 

Fattigdom Andel familjer med låg in-
komststandard 

Inkomststandard – den disponibla inkomsten dividerad med en norm för 
levnadsomkostnader vars storlek beror av familjens sammansättning. Nor-
men består av baskonsumtion (exempelvis mat och kläder) samt kostnader 
för boende 

SCB 

Andel boende i 
hyresrätt 

Andel av befolkningen bo-
satt i hyresrätt 

Den andel av befolkningen som är bosatt i hyresrätt SCB 

Tabell 2: Medborgarkapital 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Brott Polisanmälda brott per 

1000 invånare/år 
Det är endast brott mot brottsbalken som ingår, vilket innebär att bland an-
nat alkohol-, narkotika- och trafikbrott har exkluderats. Dessa brott har i 
hög grad inte något med bostadsområdet att göra utan till stor del beror på 
polisens insatser t ex till en trafikkontroll 

Polisen 

Ohälsa totala antalet ohälsoda-
gar/antalet i befolkningen 
16–64 år 

Ohälsotalet är summan av antal dagar med sjukpenning, dagar med sjuk- 
och aktivitetsersättning, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med 
arbetsskadepenning. 

SCB 

Valdeltagande  Valmanskåren/valår Valdeltagande i val till kommunstyrelsen Val.se 

Utbildningsnivå Avser befolkningen i ål-
dern 25–64 år 

Avser högsta avslutade utbildning sista september varje år. Nivån är framta-
get genom att multiplicera antalet personer på respektive utbildning med 
den tid det vanligtvis tar att slutföra. Detta värde divideras sedan med anta-
let personer 

SCB 

Tabell 3: Sysselsättning 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Arbetslöshet Arbetssökande 18–64 år Samtliga motsvarar hela befolkningen 18–64 år i stadsområdet 31/10 resp. 

år. Uppgifterna är hämtade från AMS:s Handelsregister och avser personer 
”Utan arbete, kan ta arbete direkt” 

SCB 

Ungdomsarbetslös-
het 

Arbetssökande 18–24 år Samtliga motsvarar hela befolkningen 18–64 år i stadsområdet 31/10 resp. 
år. Uppgifterna är hämtade från AMS:s Handelsregister och avser personer 
”Utan arbete, kan ta arbete direkt” 

SCB 

Förvärvsfrekvens Åldersgruppen 20–64 år  Förvärvsfrekvens avser andel personer med bostad i stadsområdet (nattbe-
folkning) som förvärvsarbetar i en viss åldersgrupp i relation till samtliga 
personer i den aktuella åldersgruppen 

SCB 

Studerande Andel av befolkningen 
20–64 år 

Med studerande avses registrering/närvaro i olika skolformer under höstter-
minen aktuellt år i stadsområdet. SFI ingår inte i denna statistik 

SCB 
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Tabell 4: Utanförskap 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Arbetslöshet Arbetssökande 18–64 år Motsvarar hela befolkningen 18-64 år i stadsdelen 31/10 varje år. Upp-

gifterna är hämtade från AMS:s Handelsregister och avser personer 
som är antingen ”utan arbete”, eller ”kan ta arbete direkt” 

SCB 

Fattigdom Andel familjer med låg 
inkomststandard 

Den disponibla inkomsten beräknas utifrån levnadsomkostnader vars 
storlek beror av familjens sammansättning och deras baskonsumtion 
(exempelvis mat och kläder) samt kostnader för boende 

SCB 

Ej betyg åk 9 Andel avgångselever 
årskurs 9 

Avgångselever i årskurs 9 som ej nått kunskapskraven i ett, flera eller 
alla ämnen 

SCB 

Tabell 5: Etnicitet 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Befolkning Alla åldrar Med befolkning avses de boende som är stadigvarande bosatt inom respek-

tive område 
SCB  

Utländsk bakgrund Andel utlandsfödda, eller 
utlandsfödda föräldrar 

Med utländsk bakgrund menas personer födda utomlands och personer 
födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Avser befolkningen 
31/12 respektive år 

SCB 

Största etniska 
grupp 

Alla icke-svenska grupper Största grupp avser den storleken på den störst icke svenska etniska gruppen 
i området i relation till alla icke svenska etniska grupper. 

SCB 

Utanför Europa Alla icke-svenskar född 
utanför Europa 

Den delen av befolkningen som är född eller har båda föräldrarna födda ut-
anför Europa 

SCB 

Finland, Irak, Sy-
rien och Somalia 

Alla icke-svenskar född i 
dessa länder 

Avser den andel av befolkningen med ursprung i respektive land. SCB 

Migration Andel personer som flyt-
tat in i landet/år 

Inflyttade från utlandet/befolkningen SCB 

Tabell 6: Gentrifiering 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Andel bo-
ende/småhus 

Andel personer som bor i 
småhus/år 

Den andel av befolkningen som är bosatt i småhus SCB 

Andel boende/bo-
stadsrätt 

Andel personer som bor i 
bostadsrätt/år 

Den andel av befolkningen som är bosatt i bostadsrätt SCB 

Andel boende/hy-
resrätt 

Andel av befolkningen 
bosatt i hyresrätt 

Den andel av de boende i ett område som är bosatt i hyresrätt SCB 

Medelinkomst 
stadsdelen 

Totala befolkningen Samtliga boendes medelinkomst i ett urbant område SCB 

Medelinkomst 
kommunen 

Totala befolkningen Samtliga kommuninvånares medelinkomst i ett urbant område SCB 

Tabell 7: Filtrering 

Variabel Samhällsgrupp Beskrivning Källa 
Utanför Europa Alla icke-svenskar född 

utanför Europa 
Den delen av befolkningen som är född eller har båda föräldrarna födda ut-
anför Europa 

SCB 

Fattigdom Andel familjer med låg in-
komststandard 

Den disponibla inkomsten beräknas utifrån levnadsomkostnader vars storlek 
beror av familjens sammansättning och deras baskonsumtion (exempelvis 
mat och kläder) samt kostnader för boende 

SCB 
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Förteckningen nedan tar upp rapporter 
som har publicerats inom ramen för skrift-
serien Studies in Social Sciences (SiSS).  

In the list below are the reports that have 
been published in the series of publications 
called Studies in Social Studies (SiSS). 

___________________ 

2016:1 Fell, Terence & Guziana, Bozena. Staden, rättvisa och boendesegregering. Stadsområdesut-
veckling i Eskilstuna och Västerås 2002–2012. 

2014:1 Fell, Terence; Guziana, Bozena & Qaderi, Josef. Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 
2). Byråkraters perspektiv på åtgärdsimplementering. Forskningsrapport. 

2013:2 Fell, Terence; Qaderi, Josef; Lahdenperä, Jori & Guziana, Bozena. Stadsdelsutveckling 
i två kommuner. En analys av den socioekonomiska och sociokulturella kontextens betydelse för 
social hållbarhet. Forskningsrapport. 

2013:1 Fell, Terence; Jertfelt, Isa; Qaderi, Josef & Lahdenperä, Jori. En framgångsrik styrme-
delsmix? Om statens ambition att påverka kommunernas energipolicys. Forskningsrapport. 

Forskningsrapporter t.o.m. 2011/Research reports up to 2011 

2011:1 Lahdenperä, Pirjo (red.). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald. 

2010:1 Sundbom, Lars; Törnqvist, Tommy; Jonsson, Tola & Sidebäck, Göran. Högskolestu-
derandes etablering på arbetsmarknaden. En studie av hur de högskoleutbildades etableringspro-
cess kan mätas och beskrivas. 

2008:4 Sundbom, Lars & Sidebäck, Göran. Utbildningssamhällets underklass? En registerstudie 
om unga vuxna med låg utbildning. 

2008:3 Månsson, Niclas. Röster om delaktighet. En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning av 
och chanser till samhällelig delaktighet. 

2008:2 Törnqvist, Tommy. Från högskola till arbete. En intervjustudie om högskoleutbildades eta-
bleringsprocess på arbetsmarknaden. 

2008:1 Helldahl, Per. Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till 
idag. 

2007:1 Karlsson Vestman, Ove; Sedigh, Mehdi; Månsson, Niclas; Jäder, Julia. Ett välstämt 
piano – till rätt melodi? 

Arbetsrapporter t.o.m. 2011/Work reports up to 2011 

2010:2 Henningsson, Johan; Johansson, Ulf & Almqvist, Roland. Två sidor av samma mynt. 
Hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera om icke-
materiella resurser? 

2010:1 Wikman, Anders. När verksamheter läggs ned och förändras. En regis-terstudie av arbetsplats-
förändringar och deras konsekvenser. 

2009:4 Gustafsson, Mikael. ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade. Talet om klienter, sam-
ordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2009:3 Carlhed, Carina. Vart leder Kvalitetstrappan? Utvärdering av Pysslingens Kvalitetssystem. 
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Stad, rättvisa och boendesegregering
Denna forskningsrapport studerar den socioekonomiska utvecklingen mellan 2002 och 
2012 i sammanlagt 46 stadsområden i Eskilstuna och Västerås. Studien bidrar till en ny-
ansering av boendesegregeringsdebatten genom att introducera en ny mellankategori 
(mezzo) av stadsområden. Med hänsyn tagen till välfärd och medborgarkapital kategori-
seras stadsområdena som sämre ställda, mezzo och bättre ställda. Stadsområdenas kon-
text (sysselsättning, utanförskap och etnicitet), underliggande processer (gentrifiering 
och filtrering) och klassanalys lyfts fram för att förklara förändringar i stadsområdenas 
status.

I Eskilstuna har antalet bättre ställda stadsområden ökat med fyra, mezzo har ökat 
med två medan sämre ställda områden har minskat med två. I Västerås stad har antal 
bättre ställda stadsområden fördubblats, medan de sämre ställda områdena har mins-
kat med nästan hälften och antalet mezzo-områden är oförändrat. Den överlag positiva 
utvecklingen till trots låter tillämpningen av ett rättviseperspektiv skönja vissa brister, 
som exempelvis socioekonomisk polarisering och statuscementering. Idag finns det 
färre stadsområden med billiga hyreslägenheter än tidigare.

Utmaningen för politiker och tjänstemän ligger i att både stödja sämre ställda stads-
områden i deras utveckling mot mezzo-status och att undvika filtrering eftersom en 
sådan fördröjer och i värsta fall förhindrar en utveckling mot social hållbarhet. Därför 
bör största möjliga ekonomiska jämlikhet mellan samtliga stadsområden utgöra ytter-
ligare ett villkor som den socialt hållbara staden måste uppfylla.

Samhällskontraktet höjer kompetensnivån i Mälardalen genom gemensam forskning 
och utveckling. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget 
Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Läs mer på www.mdh.se/samhallskontraktet.
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