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Sammanfattning  

Vid stora internationella evenemang sker ofta en uppfräschning (gentrifikation) i städer för att 
kunna attrahera framtida investerare och kunna visa upp sin allra bästa sida för omvärlden. Då 
man rensar bort nedgångna slumliknande områden för att bereda plats åt nya attraktiva 
bostäder och affärsområden brukar detta medföra att man tvingar ut de fattiga och svaga 
medborgarna mot stadens perifera områden.  

Vårt syfte är att via aspekter som arbetslöshet, sjukhusvistelser, kriminalitet och 
sjukdomsutbredning etc. försöka få en bild av hur hälsoläget i Barcelona har påverkats i och 
med stadsförnyelsen som skedde i och med OS 1992. Genom att vara på plats söker vi att 
finna en större förståelse och verklighetsanknytning av studien.   

Genom att studera Barcelona i allmänhet och distrikten Ciutat Vella, Les Corts och Sant Marti 
i synnerhet sökte vi en klarare bild av situationen. Studien har därför delats in i tre arbetssätt 
som ska forma en bild av studieobjektet. Dels handlar det om studier av statistik och rapporter 
samt observation. Detta kompletteras sedan med intervjuer av invånare i områdena.  

Vi har kunnat konstatera att hälsoläget har förbättrats, om än marginellt, i de tidigare 
nedgångna distrikten jämfört med innan olympiaden. Dock medför en sådan stadsomdaning 
vissa nackdelar som t.ex prisstegring och förflyttning av problemen snarare än att man löser 
dem. Resultaten baseras på faktorer som åldersammansättning, arbetslöshet, utbildning, 
ekonomi och sjukdomsstatistik.  
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1. Inledning   

I detta kapitel redogör vi för valet av uppsatsämne, vilket vårt syfte är och vilka våra 
frågeställningar är. Efter detta berättar vi om hur vi gått till väga för att kunna genomföra vår 
undersökning samt för vad olika metoder som är av relevans för studien innebär.    

1.1 Bakgrund  

Barcelona är en stad som har skiftat karaktär betydligt de senaste åren. Detta är något som 
inspirerade oss till vårt ämne samt att skriva vår uppsats på plats, i Barcelona. Vi bodde i 
Barcelona under två månader med förhoppningen att få en djupare förståelse för ämnet 
jämfört med om vi hade skrivit uppsatsen här hemma i Sverige. Att vi båda är intresserade av 
hur urbana miljöer påverkar människan är en bidragande faktor till att vi valt detta ämne. 
Dessutom är studieobjektet Barcelona en stad som fascinerat oss båda och som vi besökt 
tidigare samt blivit sugna på att besöka igen.  

Flera forskare, som t.ex. Anders Schaerström, har frågat sig hur geografi kan användas inom 
forskning om hälsa. Han påpekar också att det i Sverige inte finns särskilt mycket skrivet om 
ämnet gentrifikation.1 Detta bidrog ytterligare till valet av ämne.  

Det tar tid att se effekterna efter ett OS. Stora investeringar inför spelen ska täckas genom 
efterbruk av anläggningar etc. Likt Barcelona har Lillehammer, som stod som värd för vinter-
OS 1994, haft problem av olika slag. Det handlar bl.a. om svårigheter att få lokaler och 
bostäder uthyrda och problem med att konkret kunna påvisa några betydande förbättringar. Ett 
exempel till vilket man kan dra paralleller till Barcelona är Lillehammer där man hoppas att 
satsning på teknik ska fylla tomrummet efter OS. Dessutom har turismen utvecklats i regionen 
och regionen har i sin tur utvecklats vidare via turismen. Tack vare OS har Lillehammer 
hamnat på kartan.2   

År1992 stod Barcelona som värd för sommar-OS. I och med det skedde en förnyelseprocess 
av staden då man rev gamla områden med låg status och byggde nytt. Nu sker samma process 
igen med omvandlingen av det gamla industriområdet i Poblenou, Sant Marti, till det nya 
högteknologiska området 22@bcn.3 Därför är det intressant att titta på vilka konsekvenserna 
blev av OS 1992 för att eventuellt kunna se hur det nya området kan komma att påverkas. I 
samråd med handledare Bertil Lundberg vid Karlstads Universitet har fokus lagts på 
hälsoaspekten vid sådana här gentrifikationsprocesser.  

Vid stora internationella evenemang sker ofta en uppfräschning (gentrifikation) i städer för att 
kunna attrahera framtida investerare och kunna visa upp sin allra bästa sida för omvärlden. Då 
man rensar bort nedgångna slumliknande områden för att bereda plats åt nya attraktiva 
bostäder och affärsområden brukar detta medföra att man tvingar ut de fattiga och svaga 
medborgarna mot stadens perifera områden.    

                                                

 

1 Schaerström A. (2005) s. 5 ff.  
2 Göteborgs Posten 951211 
3 http://www.geographyfieldwork.com/22@Update.htm 060523 

http://www.geographyfieldwork.com/22@Update.htm
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1.2 Problemformulering  

Då stora evenemang kan användas till att genomföra en stadsförnyelse kan det vara av 
intresse att studera hur områden med olika förutsättningar påverkas. I detta fall har distrikten 
Ciutat Vella, Les Corts och Sant Marti valts ut. Förutom Les Corts är det i dessa områden som 
den största förvandlingen i och med OS 1992 ägde rum. Dessutom är dessa områden 
traditionellt sett bland de mest nedgångna i Barcelona, förutom Les Corts som var ett 
välmående distrikt redan innan olympiaden. Då ekonomi och hälsa går hand i hand anser vi 
att det kan vara av relevans att studera detta samband och effekterna efter ett OS ur 
hälsosynpunkt. Vi har för avsikt att belysa eventuella skillnader i hälsa beroende på 
bostadsområde och samhällstillhörighet.   

1.3 Syfte  

Ofta används speciella tillställningar som ett medel för att kunna få bidrag och för att kunna 
genomföra en stadsförnyelse. Liknande den som skedde 1992 med sommar-OS sker nu med 
den nya ”teknikbyn” 22@BCN i det gamla industriområdet Poblenou. Det är nu 14 år sedan 
OS, det borde ha gått tillräckligt lång tid för att man ska kunna se vilka konsekvenser detta 
fått för staden. Under denna tid borde man också fått perspektiv på vad OS egentligen gjorde 
för Barcelona.   

Vårt syfte är att via aspekter som arbetslöshet, sjukhusvistelser, kriminalitet och 
sjukdomsutbredning etc. försöka få en bild av hur hälsoläget i Barcelona har påverkats i och 
med stadsförnyelsen som skedde i och med OS 1992. Genom att vara på plats söker vi att 
finna en större förståelse och verklighetsanknytning av studien. De resultat vi nått kan därmed 
endast sägas gälla för denna stad och detta evenemang. Vi har på intet sätt avsikten att dra 
generella slutsatser utan mer belysa hur eller om studieobjektet har påverkats. Dock kan delar 
av resultaten appliceras på andra städer och andra evenemang.   

1.4 Frågeställningar  

Här följer våra frågeställningar som vi genom denna uppsats ämnar besvara.  

1. Hur har hälsoläget i Barcelona (i synnerhet i distrikten Ciutat Vella, Les Corts och Sant 
Marti) påverkats via den stadsförnyelse som skedde i och med OS 1992?   

2. Hur gick denna stadsförnyelse (gentrifikation) till och vilka blev konsekvenserna (fördelar 
och nackdelar)?  

3. Hur uppfattar invånare resultatet av stadsförnyelseprocessen?         
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1.5 Disposition  

Inledningsvis beskriver vi i första kapitlet bakgrunden till varför vi valt detta ämne och vilka 
syften vi har med uppsatsen. Här redogör vi även för frågeställningar och metodval samt 
genomförande av studien.  

I kapitel två presenterar vi de valda teoretiska förankringarna som vi använt oss av i studien.  

Kapitel tre innehåller vår fallstudie som bygger på de teoretiska referensramarna. Här 
presenteras de empiriska fynd vi gjort. Dessa består av statistik, rapporter, intervjuer och 
observationer.  

Kapitel fyra består av analys där vi knyter samman empirin och teorin. Med hjälp av dessa 
analyser kommer vi i det femte kapitlet att dra slutsatser och besvara våra frågeställningar.   

Som avslutning på uppsatsen kommer vi att reflektera kring ämnet och även vidare forskning. 
Efter källredovisningen i kapitel sju ligger det appendix med tabeller.   

1.6 Metod  

I denna del av uppsatsen presenterar vi hur vi gått till väga för att genomföra uppsatsen samt 
vilka metoder som är av relevans. 

1.6.1 Abduktiv metod  

Tillvägagångssättet för vår studie är abduktivt (induktivt + deduktivt) då vi varken har utgått 
från någon specifik teori eller från empiriska upptäckter. Vi har istället arbetat parallellt med 
dessa från arbetets början och låtit det ena ge det andra och vice versa. Inom 
samhällsvetenskapen finns det en utbredd uppfattning om att det är omöjligt att arbeta rent 
empiriskt eftersom alla empiriska undersökningar förutsätter att det finns en teoretisk grund 
för ämnet. Teori och empiri kan därför sägas vara sammanvävda i praktiken.4 Vi har således 
inte någon direkt hypotes som vi avser verifiera eller falsifiera. Det handlar mer om att vi har 
vissa tankar om hur det kan tänkas förhålla sig. Det är just dessa tankar vi vill vidareutveckla 
för att få en klarare bild av konsekvenser m.m. efter en stor stadsförnyelseprocess.   

Alla människor är färgade av någon förförståelse, denna fås av kultur, ursprung, bakgrund, 
skolning etc. Detta påverkar givetvis studiens utformning och innehåll. Abduktiv metod 
handlar, som Martin Gren och Per-Olof Hallin skriver, således om att forskaren skapar 
kunskap genom att skifta mellan teori och empiri. Växelverkan mellan teori och empiri kan 
leda till att man hela tiden leds framåt i sin undersökning eftersom att de nya fynden kan ge 
tillräcklig information för att kunna gå vidare i fältundersökningen. Det abduktiva arbetssättet 
är också den metod som oftast används i praktiken, vilket ytterligare förstärker hur tätt empiri 
och teori verkligen förhåller sig till varandra.5   

Forskaren måste samtidigt bilda sig en uppfattning om källorna han eller hon använder och 
själv bedöma om en källa är vinklad på något sätt.6 På sina håll har vi ställt oss lite 
                                                

 

4 Gren M. & Hallin P.O. (2003) s. 36  
5 Ibid s. 36 
6 Ejvegård R. (2003) s. 19 f.  
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tveksamma till en del av den statistik som vi använt oss av i vårt arbete, men efter att ha 
konsulterat personalen på Institut d´Estadistica (Barcelonas institut för statistik över allt som 
har med befolkning att göra) har vi fått det klart för oss att det är korrekt statistik vi erhållit.  

Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt genom hela arbetet, både när det gäller den 
teoretiska förankring och vår empiriska undersökning. Vi har dels strävat efter att återge 
källorna så korrekt som möjligt och dels efter att så lite som möjligt påverka respondenternas 
svar. Vi vet att vi själva har en förförståelse och att den kan påverka vår undersökning, men vi 
har hela tiden strävat efter att det inte ska påverka allt för mycket.  

1.6.2 Fallstudier  

Syftet med en fallstudie är att ta undersöka en liten del av ett stort förlopp. Med hjälp av det 
fallet som beskrivs försöker forskaren att fånga verkligheten. Vinsten med att arbeta på detta 
sätt är att man inte behöver ägna kraft åt att ge sig in i den stora beskrivningen. Ejvegård gör 
en jämförelse med konstnärer. Om man berättar om ett verk av en konstnär behöver man inte 
redogöra för alla dennes verk. Man kan på ett begränsat utrymme ge läsaren tillräcklig 
information utan att beskriva allt som hör till runt omkring. En svårighet med detta arbetssätt 
är dock att det aldrig helt och hållet kan representera verkligheten.7 Detta är inte eller våran 
avsikt, utan vi är mer intresserade av att titta på en specifik stad (i detta fall Barcelona) och 
hur denna påverkats. Detta speciellt då vi läst rapporter där författarna menar att gentrifikation 
inte ger några konkreta positiva effekter. 

1.6.3 Komparation  

Vi har valt att jämföra olika faktorer som är hälsorelaterade under åren 1985, 1995 och 2005 
för att få en jämn tioårsintervall mellan dem. I vissa fall har detta inte varit möjligt och då har 
vi istället fått använda oss av statistik från så närliggande år som möjligt, i den mån det varit 
tillgängligt.  Bl.a. har vi valt att titta på sjukdomarna Hepatit B och Tuberkulos då de i många 
fall är fattigdomsrelaterade och kan orsakas av dåliga levnadsvillkor. Dessutom har Barcelona 
stad valt att föra statistik över dessa sjukdomar som indikatorer på ohälsa under de år vi 
studerat.   

Då vi valt att jämföra statistik för olika år kan studien sägas vara delvis komparativ. Dessutom 
har vi jämfört respondenternas berättelser om Barcelona före och efter OS samt observerat de 
valda områdena och på så vis kunnat jämföra de synliga karaktärsdragen dem emellan. 
Komparation är något som Svenning diskuterar i Metodboken.8 Även Rolf Ejvegård skriver 
om hur komparativa studier bör bedrivas. Han menar att svårigheten med komparation ligger i 
att det inte utan vidare går att jämföra olika områden och företeelser. Man kan tro att man 
jämför två äpplen men i själva verket kanske man jämför ett äpple och en pepparkaka. Med 
andra ord så är det viktigt att man är noga med vad det är man jämför och analyserar. 
Dessutom måste det vara av vikt för undersökningen. I vårat fall anser vi ha åstadkommit 
detta då vi bl.a. jämför utbildningsnivåer, arbetslöshet och standard på gator och fastigheter i 
de olika områdena i staden. Dessutom jämför vi ju även samma område från år till år.   

                                                

 

7 Ejvegård R.  (2003) s. 33  
8 Svenning C. (2003) s. 68 + s. 159  



 

7

 
Ejvegård menar vidare att man måste beakta ett antal faktorer som t.ex. att enheterna går att 
jämföra med varandra, att man före jämförelsen generaliserar de företeelser som ska jämföras. 
Man ska också omvandla enheten man anger så att det blir samma enhet. Avslutningsvis 
menar han att det är lika viktigt att jämföra likheter som skillnader i en undersökning.9 Vi har 
varit tvungna att räkna om t.ex. antal sjukhusbesök för vård då dessa angetts olika beroende 
på år och område.   

1.6.4 Kvantitativa ansatser   

Det som är kvantitativt i vår studie är statistikbehandlingen av den information vi erhållit dels 
från Internet och dels från Institut d´Estadistica. Då det har varit svårt att få tag i komplett 
statistik kan detta ha medfört att uppsatsen på sina håll inte täcker in allt vi ämnat från början. 
Då har vi varit tvungna att tolka den information som kan tyda på dålig hälsa. Detta görs då 
genom att ta fram information på faktorer som kan inverka på den allmänna hälsan. 
Exempelvis handlar det om arbetslöshet, utbildningsnivå, sjukdomsspridning och 
polisaktioner. Dålig hälsa är i många fall kopplad till låg utbildningsnivå, inkomst, 
trångboddhet och dåliga fastigheter.   

Då vi studerat en hel del statistik (hårddata) blir det automatiskt fråga om kvantitativ metod.  
Genom att presentera informationen via tabeller blir det överskådligare än om man hade 
skrivit sida upp och sida ner med information. Forskaren kan på ett jämförelsevis litet 
utrymme ge lika (om inte bättre) information. Dock räcker det inte att endast redovisa tabeller 
eller diagram då de i sig själva inte säger någonting. Det krävs att dessa analyseras och tolkas 
för att de ska tillföra studien något av värde.10 I fallet Barcelona har vi varit tvungna att sätta 
samman egna tabeller eftersom att statistiken varit uppdelad på flera olika källor. Därav den 
något annorlunda referenshänvisningen i dessa tabeller.  

1.6.5 Kvalitativa ansatser  

I och med skiftet från rent medicinsk geografi till hälsogeografi har det skett en förändring i 
arbetssätten kring dessa geografier. Det har blivit vanligare med kvalitativ forskning där man 
fokuserar på subjektiva synsätt, uppfattningar och erfarenheter hos studieobjekten. Detta 
arbetssätt är ett mycket bra komplement till de mer traditionella kvantitativa arbetssätten. 
Genom att komplettera med kvalitativa metoder har vi sökt att täcka in fler aspekter om hälsa, 
sjukdom och platsers påverkan på människor. Då man blandar olika arbetsmetoder sker då 
även en blandning av olika idétraditioner som t.ex. poststrukturalism, feminism och radikala 
teorier.11   

I vår uppsats blir det kvalitativa våra samtalsintervjuer samt observationer av studieområdena 
som kompletterar vår kvantitativa statistik. Kvalitativa studier behövs för sådant som är vagt 
och subjektivt dvs. som inte direkt kan mätas. Kvalitativa data kan även vara de svar på frågor 
som ställts utan givna svarsalternativ.  

I ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” menar Göran Wallén att kvalitativa studier finns i 
två huvudtyper: kvalitativ kategorisering och mjukdata. Kvalitativ kategorisering innebär att 
                                                

 

9  Ejvegård  R. (2003) s. 41 f 
10 Ibid s. 36  
11 Dyck I. (1999) s. 243 f 
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forskaren tittar på vilka faktorer som är relevanta osv. Detta för att i ett senare steg göra 
mätningar. Mjukdata kan ses som en undergrupp till kvalitativa studier där beskrivningen och 
karaktäriseringen är huvudproblemet. Detta gäller exempelvis känslor och upplevelser.12 För 
vår del handlar det således om att studera inverkande faktorer och sedan försöka göra 
lättöverskådliga tabeller över den information vi kunnat utläsa.  

Kvalitativt inriktade intervjuer innebär att man kan anpassa frågorna efter varje individ och 
därmed kunna följa upp varje fråga med fördjupade följdfrågor. På så vis kan undersökaren se 
mönster och dra slutsatser utan att använda standardiserade frågor. Utfrågning enligt den 
senare varianten fungerar sällan speciellt bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje 
respondent.13  I våra intervjuer har vi utgått från samma grundfrågor (som redovisas senare) 
och har utifrån varje respondents svar fyllt på med följdfrågor.   

Viktigt att tänka på vid intervjuer var att vi som forskare tog vår egen förförståelse i 
beaktning.  Detta kan ha påverkat hur intervjun bedrevs och hur svaren tolkats.14 Att då söka 
en objektivare roll (helt objektiv kan man dock aldrig vara) för att inte påverka för mycket 
genom styrning etc. hoppas vi att vi kunnat uppnå.  

Frågor i en intervju kan vara mer eller mindre väl strukturerade. Intervjuer kan ta tid både 
gällande själva intervjun och det ännu mer krävande efterarbetet. Det är då viktigt att man 
väljer ut de typer av respondenter man eftersöker.15  

De intervjuer vi gjort är väldigt öppna och ostrukturerade, detta för att vi ville att 
respondenterna skulle få berätta förhållandevis fritt och för att vi inte vill styra dem efter våra 
teorier. Det blir istället så att vi i efterhand tolkar deras svar utefter våra teorier. Vi har i våra 
intervjuer utgått från hur det var innan OS och hur det är nu. Därefter har vi beroende på vad 
respondenterna svarat lagt upp intervjun efter det. På detta sätt har varje intervju blivit unik.   

Vi har som sagt bedrivit öppna samtalsintervjuer med endast ett fåtal förbestämda frågor. 
Dessa är som följer:  

 

Finns det några konkreta skillnader i Barcelona före och efter OS 1992? (Dvs. har det 
blivit bättre eller sämre eller är det ingen skillnad?) 

 

Är det någon skillnad på att bo och leva i Barcelona nu jämfört med före OS? 

 

Är de eventuella skillnaderna en direkt följd av OS tror du?  

Utöver dessa frågor har vi utifrån varje respondents svar ställt följdfrågor som är av relevans. 
Det centrala i svaren redovisas i kap 3.3. Det hade blivit svårt att genomföra arbetet genom att 
bara gå en väg, d.v.s. att bara hålla sig till antingen kvantitativa eller kvalitativa ansatser. Man 
kan säga att studieobjektet bestämmer metoden. 16  

Gällande observationerna finns det olika typer av direkt observation. Det som främst skiljer 
metoderna åt är: graden av formalitet i datainsamlandet, graden av observatörens deltagande, 
och i vilken miljö observationen genomförs. I denna undersökning har vår närvaro inte spelat 
någon som helst roll då våra observationer främst handlar om att skaffa intryck av platserna. 
Detta har då kunnat göras genom att vi helt enkelt promenerat omkring på platserna under 

                                                

 

12 Wallén G. (1996) s. 73 f 
13 Ibid s. 76  
14 Ibid s. 76 
15 Ejvegård R (2003) s. 49 
16 Gren M. & Hallin P.O. (2003) s. 36 f 
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olika tidpunkter i två månaders tid. Det handlar då mest om s.k. naturalistisk observation. 
Detta innebär att objektet observeras i sin naturliga miljö utan att man på något sätt försöker 
kontrollera situationen. Vår insamling har dessutom skett relativt informellt.17   

1.7 Avgränsningar  

Till en början har vi valt att titta på hela Barcelona för att sedan fokusera mer på specifika 
områden. De områden som främst är av intresse för vår studie är Ciutat Vella, Sant Marti och 
Les Corts. De två förstnämnda områdena för att de traditionellt sett är mer nedgångna och Les 
Corts eftersom att området har en ganska välbeställd befolkning och hade det bra redan före 
OS. Vi har valt dessa områden, med störst fokus på Ciutat Vella, för att de genomgått, och 
genomgår fortfarande, en omvandling i och med OS 1992. Störst har dock lagts på Ciutat 
Vella (främst Raval) eftersom att detta är ett område som tydligt skiftat karaktär om man 
jämför tiden före och efter OS 1992.   

Vi har avgränsat oss till faktorer som bostadssituation, arbetslöshet, utbildning, trygghet, 
migration och åldersfördelning då dessa är viktiga komponenter att beakta inom hälsa och 
miljö. När vi tittat på faktorer som brottslighet har vi valt antal polisaktioner som inkluderar 
uttryckningar, övervakning etc. Detta då statistik över antal brott inte gått att uppbringa. 
Utöver detta har vi studerat de mer medicinska delarna som sjukdomar, sjukhusbesök och 
antal sjukhussängar.  

Vi har valt att intervjua personer som har bott i våra studieområden en längre tid, bor där 
sedan lång tid tillbaka eller har besökt dem regelbundet sedan lång tid tillbaka. Vi anser av 
dessa anledningar att de intervjuade personerna bör ha god kännedom om områdena. 
Dessutom har en av respondenterna arbetat som polis i ett av våra studieområden och känner 
därför till hur kriminalitet etc. har sett ut över tid. Dock hade det varit önskvärt att få med fler 
personer i undersökningen samt att få en större spridning över den socioekonomiska skalan.  

Utöver dessa respondenter har vi intervjuat personal på Institut d`Estadistica där vi också fått 
en stor del av vår statistik. Då personalen delvis arbetar med att föra statistik över hälsoläget i 
Barcelona anser vi att de är insatta i ämnet och därför passande att intervjua. Ytterligare en 
anledning till att vi intervjuat dessa är att vi kunnat föra en dialog på engelska och till viss del 
på spanska med dem.   

Då språkbarriärer och tidsaspekten etc. spelat in har vi valt att göra ett fåtal intervjuer med 
kvalitet snarare än många enkäter och standardiserade intervjuer. Dessa kan givetvis också 
vara ytterst kvalitativa men skulle ha tagit för mycket av vår tid från de andra momenten i 
arbetet. Dessutom har nåbarheten spelat in då ett antal av de tilltänkta respondenterna inte 
hade möjlighet att hjälpa oss. Dock hade det varit önskvärt att få med ännu fler aktörer för att 
få en så tillförlitlig undersökning som möjligt.     

                                                

 

17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteendeobservation  060520  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteendeobservation
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1.8 Genomförande av studie  

Nedan redogör vi för tillvägagångssätt vid insamling av empirin.  

1.8.1 Studiens upplägg/ insamling av data  

Via Barcelonas officiella hemsida18, Institut d`Estadistica, direktobservationer av 
studieområdena och intervjuer med invånare i Barcelona har vi inhämtat den information som 
ligger till grund för undersökningen.   

De tryckta källor vi använt oss av har vi främst funnit på Karlstads Universitetsbibliotek, en 
del litteratur har vi fått tillgång till genom fjärrlån från Halmstads Bibliotek. Dessutom har vi 
fått låna litteratur av handledare och hämtat information från Institut d´Estadistica i 
Barcelona. De flesta rapporterna har dock erhållits från Internet. Vi har även använt oss av 
litteratur vi studerat tidigare eftersom vi anser dessa vara kvalitativa och relevanta.  

Efter att ha diskuterat fram uppsatsämne med handledare och börjat söka bland den litteratur 
som ansågs relevant har vi ställt upp ett antal faktorer som vi ämnat ha med i studien. Detta 
för att via dessa få en klarare bild av det specifika problemområdet vi studerat.   

Det har uppkommit svårigheter av skiftande karaktär. Vi har lagt ner mycket tid på att försöka 
nå de tilltänkta respondenterna (personer som är insatta inom hälsosfären) via olika 
kommunikationsvägar utan resultat. Så istället har vi anpassat oss efter läget och valt att 
intervjua invånare i staden istället, vilket i och för sig kan vara lika värdefullt. Genom att 
initialt intervjua bekanta och personal på Institut d´Estadistica har vi kommit i kontakt med 
övriga respondenter. Dessutom har vi pratat med polis i El Raval och personal på 
Internetcaféet Easy Internet. Detta behöver inte betyda att resultatet blivit sämre men att det 
blivit en annan undersökning än den vi från början planerat.  

Studien har därför delats in i tre arbetssätt som ska forma en bild av studieobjektet. Dels 
handlar det om studier av statistik samt observation och dels handlar det om intervjuer. Då vi 
valt att föra en informell samtalsdialog kring ämnet handlar det således om öppna frågor där 
det är respondentens svar som styr nästkommande fråga. Vi har valt att inte gå för djupt på 
hälsoaspekten i intervjuerna utan mer försökt få en bild av invånares uppfattning av stadens 
förvandling. Detta kompletteras sedan med den empiriskt insamlade informationen från 
statistik och rapporter på plats i Barcelona.  

För att kunna genomföra en så bekväm intervju som möjligt har vi valt att avidentifiera 
respondenterna. Speciellt då önskemål om detta har funnits. När det gäller insamling av 
information kan vi generellt säga att språket vid vissa tillfällen varit ett problem då ingen av 
oss talar flytande spanska och en del av informationen dessutom är på katalanska. Men vi har 
löst problemet genom att köpa ordböcker och tagit hjälp av spanjorer som översatt till 
engelska för oss.  

Vi har besökt våra studieområden för att på plats kunna observera hur OS påverkat dessa. 
Dock har vi inte besökt områden innan OS utan bara sett bilder på hur det såg ut då och 
jämfört med dessa. Detta för att få en djupare förståelse för ämnet. 

                                                

 

18 www.bcn.es 060324 

http://www.bcn.es
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1.8.2 Källkritik  

Rolf Ejvegård skriver att då det kan vara svårt att hitta vad som är viktigt bland all litteratur 
får forskaren bedöma de källor denne använder sig av och söka sig till den information som 
anses mest tillförlitlig och aktuell för forskningen. Klarar man inte att fastslå en rimlig 
sanningsnivå får man endast redogöra för de olika uppgifter som källan påvisar och låta 
läsaren förstå att materialet är svårtolkat.19 Vi har genom att läsa rapporter kommit i kontakt 
med andra källor som författarna själva läst innan sina egna rapporter. I de fall då det varit 
svårt att bedöma källan har vi gjort noteringar och redogjort för vad som står i källan. En av 
svårigheterna har varit att det saknas statistik för vissa faktorer under vissa år. Vi har då tagit 
den närmast tillgängliga statistiken, dvs. från föregående eller nästkommande år, och markerat 
detta.  

Vi anser att de valda källorna är tillförlitliga och relevanta för forskningen. Detta efter att ha 
rådfrågat vår handledare som är väl insatt i ämnet kring hälsa och geografi. Vi har utgått från 
boken Geographies of Health20 för att få en bra inblick i hälsogeografi. Utifrån denna bok har 
vi sedan fått uppslag till annan litteratur och relevanta modeller, som t.ex. Hoyts och Burgess 
modeller.   

Något som försvårat arbetet är att typen av statistik skiljer sig åt från år till år i många fall. 
Vissa år har staden valt att föra statistik över en del saker som man inte fört statistik över åren 
innan. Dessutom har man valt att lägga samman vissa distrikt, vilket gjort det omöjligt att veta 
exakt hur stor del som är distrikt A respektive B. Därtill har man i en del fall fört statistik över 
antal personer som kommer in till sjukhuset för vård medan man i andra fall har statistik för 
hur många som lämnat sjukhuset efter att ha fått vård (vilket i sig borde vara samma sak). En 
del information som finns väl dokumenterad under flera år i början och under mitten av 1980-
talet upphör helt i början av 1990-talet. Sedan förs en del statistik räknat per 1.000 invånare 
men för andra år förs samma statistik per 100.000 invånare eller bara för Barcelona totalt trots 
att man tidigare har fört statistik även för de olika distrikten. Detta har medfört att vi blivit 
tvungna att räkna om en del statistik för att få någorlunda liknande information att jämföra. 
Detta speciellt då det i en del fall funnits uppgifter som motsäger varandra, t.ex. invånarantal 
för ett visst år anges olika beroende på vilken källa man tittar på. Dessutom har vi tvingats 
leta extra mycket i böckerna då t.ex. Årsbok 2005 innehåller statistik för 1996-2001 och 2004. 
Detta samtidigt som statistik för 2005 finns på annat håll.  

Utöver detta saknas viss statistik helt för vissa områden under en del år. I den mån det har 
varit möjligt har vi valt årsintervallerna 1985, 1995 och 2005. I de fall detta inte varit möjligt 
har vi, i samråd med personal på Institut d´Estadistica, valt att ta statistik från så närliggande 
år som möjligt. Detta bör inte ha för stor betydelse om det inte skett något radikalt de åren 
som förändrat siffrorna stort. Statistiken för t.ex. 2004 och 2005 bör inte skilja allt för mycket, 
förutsatt att inget radikalt har skett mellan dessa år.   

1.8.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument. Forskaren bör 
vara uppmärksam på sin metods tillförlitlighet. Då forskaren själv konstruerar sitt 

                                                

 

19 Ejvegård R. (2003) s. 66  
20 Gatrell A. C. (2002)  
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mätinstrument, t.ex. ett frågeformulär för att ta reda på en grupp människors politiska intresse 
finns det risk att dess pålitlighet blir låg. Antag att vi har två personer som har lika starkt 
politiskt intresse och låter dessa gå igenom ett test. Om då resultaten visar att den ena 
personen är politiskt intresserad och den andra inte är det innebär detta att testet inte är 
tillförlitligt. 21  

Det är av vikt att man granskar informationskvalitén för att bedöma dess validitet. Detta görs 
bl.a. genom att studera varifrån informationen kommer, upphovsmannens roll i 
sammanhanget, syftet med informationen, om det handlar om tolkningar av originaltexter och 
för vem informationen var avsedd.22 Då den mesta av informationen kommer från Barcelonas 
statistiska institut och andra geografiska institutioner bedömer vi att källorna är tillförlitliga.   

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man i sin undersökning 
avser att mäta. Det gäller att använda sig av rätt metod, att mäta rätt och vara konsekvent. Om 
man exempelvis ska ta reda på olika staters yta kan man inte bara utan vidare ta statistik från 
olika länder. Man måste först ta reda på hur mätningen går till i varje land. Detta för att en stat 
kan mäta sin yta som allt innanför landets gränser medan en annan kan räkna bort allt vatten i 
landet (t.ex. stora sjöar och fjordar). Om man då som forskare inte ser till att man har samma 
sorts mått på yta för alla länder man undersöker blir undersökningens validitet låg.23 Vi har i 
vår statistikdel fått redigera viss information för att det ska stämma överens med föregående 
och nästkommande års information. En annan anledning till att vi i vissa fall valt att räkna om 
information är att vi valt att tydliggöra genom att räkna om till procent.  

Vi anser att vi valt ut och använt relevanta teorier som varit lämpliga för syftet med 
uppsatsen. Viss kritik kan dock riktas mot att stadsmodellerna kanske inte anknutits så hårt till 
uppsatsen som de skulle kunna göra. Dock fungerar de i vår studie mest som 
bakgrundsinformation genom att de bidrar till att förklara varför gentrifikation skett i de 
områden som den gjort. Dessutom kan de förklara varför hälsoläget ser ut som det gör i t.ex. 
Ciutat Vella som tidigare varit ett trångbebott och smutsigt industridistrikt.  

Angående metod hade det även varit önskvärt att komplettera den valda metoden med fler 
respondenters åsikter. Vi hade önskat att få intervjua personer som är insatta i 
hälsosituationen och utveckling i staden på ett annat sätt än de vi intervjuat. Detta hade givit 
uppsatsen ett bredare perspektiv. Men tidsaspekten och svårigheter med att få tag i 
respondenter har spelat in. Det bör dock nämnas att vi tycker oss ha fått med viktiga 
respondenter.    

                                                

 

21 Ejvegård R. (2003) s. 70 ff 
22 Wallén G. (1996) s. 84 
23 Ejvegård R. (2003) s. 70 ff 
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2. Teoretiska referensramar  

I detta kapitel presenteras de teorier och definitioner som vi anser kan knytas an till 
studieobjektet. Först redogör vi allmänt för gentrifikation och städers utveckling för att sedan 
komma in på det mer specifika studieområdet.   

2.1 Faktorer som påverkar en stad.   

Urban förnyelse har traditionellt sett inneburit att gamla slitna områden rivits för att man ska 
kunna uppföra nya byggnader. Författarinnan och geografen Jane Jacobs menar att gammalt 
är beroende av nytt och vice versa för att kunna erhålla en bärkraftig hållbarhet. Vid förnyelse 
är det viktigt att beakta de faktorer som tidigare format hur staden fått sitt utseende. Det 
handlar då om byggnadsstilar, skatter, politiskt styre, naturinslag, kommunikationer och 
religion.24 Dessutom påpekar hon att grönområden (som parkerna i Barcelona) har visat sig 
vara av betydande slag för en god allmänhälsa i en stad.25   

Jacobs varnade redan år 1961 för att låg befolkningstäthet leder till segregation vilket dödar 
mångfalden som är basen för stadsliv. Enligt Jacobs bör alla distrikt i en stad ha mer än en 
primär funktion så att människor med olika förutsättningar möts och använder samma 
faciliteter. Staden bör även bli mer gångvänlig genom små kvarter och korta avstånd. Det ska 
finnas en mix av fastigheter, dels billigare alternativ för nyetableringar och dels högkvalitativa 
lokaler för att behålla framgångsrika företag i området. Hög befolkningskoncentration behövs 
för en mångfald av verksamheter i ett kompakt område.26   

Högre befolkningstäthet skapar livfullare områden med större mångfald. Genom att bygga 
högre hus skapas möjlighet till fler gemensamma och allmänna ytor att mötas på för 
invånarna. Då områden får behålla sin specifika karaktär, som tex. teaterdistriktet i New York, 
kan en stadsförnyelse genomföras utan att stadens karaktäristik går till spillo. Genom att 
blanda olika verksamheter skapas synergieffekter som hela området och hela staden kan dra 
nytta av. Det kan handla om affärer, kontor, bostäder och kulturella institutioner som ger 
kvarteret ett uppsving såväl ekonomiskt som socialt. Detta tjänar givetvis hela staden på.27  

En kompaktare stadsstruktur bidrar också till att det finns fler allmänna ytor i staden att vistas 
på medan en mer glesbefolkad stad ofta leder till ökad privatisering av markytan eller att 
dessa ytor används till att utöka vägnätet. I städer som Barcelona, där nästan all markyta redan 
är upptagen är återvinning av mark via regeneration ett sätt att förändra stadsstrukturen.28         

                                                

 

24 Cohen J. (1995)  
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 http://geographyfieldwork.com/OlympicVillage.htm 060214 

http://geographyfieldwork.com/OlympicVillage.htm
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2.2 Definition på gentrifikation  

Författarinnan Ruth Glass var den som först använde just termen ”gentrifikation”. Det var på 
1960-talet som hon använde benämningen för att beskriva processen där medelklassen 
flyttade in i de bostadsområden som tidigare tillhört arbetarklassen. Dessa fastigheter hade 
sjunkit i värde. Medelklassen valde att flytta dit istället för ut till de förorter som fram till dess 
hade varit det vanliga för den samhällsklassen. Glass såg en förändring både i den sociala 
sammansättningen och i nyttjandet av dessa nedgångna fastigheter.  

Till en början handlade gentrifikation om samhällsmedborgare med lite kapital men som var 
välförsedda inom den kulturella sfären, t.ex. konstnärer och lärare. Gentrifikation verkar på 
två sätt. Det ena är via exkludering av arbetarklassen i områdena som redan är 
medelklassområden och det andra sättet är när det förmögna samhällsskiktet flyttar in i 
arbetarkvarteren.29  

Gentrifikation kan ses som en process av förnyelse och nybyggnation tillsammans med 
inflyttandet av medelklass och rika människor på bekostnad av de fattigare tidigare 
invånarna.30   

Stadsomvandling enligt gentrifikationskonceptet började bli riktigt populärt i slutet av 1940-
talet fram till tidigt 1970-tal. Det har haft en enorm påverkan på hur städer förändrats fram till 
idag. Målet med förnyelse genom denna process har alltid varit att få bort slumområden för att 
ge plats åt nya fina områden. Eftersom att nyomdaningen sker på bekostnad av existerande 
områden har många stadsplanerare kallat det för misslyckanden. Dock har många städer 
kunnat se en klar koppling mellan vitaliseringen av CBD (Central Business District) och 
förnyelse av bostadsområden. Genom åren har processen ändrats från ren destruktion till mer 
karaktären av renovering och investering. 31   

Gentrifikation innebär en process där områden med låg status och lägre hyror förvandlas 
genom upprustning till attraktiva områden med höga hyror. På så sätt byts de tidigare 
invånarna ut mot höginkomsttagare, som är de enda som har råd att bo i det nya området. De 
forna hyresgästerna tvingas därmed ut till andra områden där de har möjlighet att överleva 
ekonomiskt. I Barcelona handlar det främst om de gamla industri- och hamnkvarteren som 
idag fått en renässans och blivit attraktiva boplatser.  

Ofta används termen gentrifikation av de som är kritiska till sådana nyomdaningar. Men 
anhängare av dessa processer menar att det är nästan odelat positivt eftersom att man får bort 
brottslighet och fallfärdiga byggnader från innerstaden samtidigt som lokala hyresvärdar 
gynnas. 32 Gentrifikation kan inte skiljas från det ekonomiska klimatet i vilken processen äger 
rum. Den nya ekonomin, med fokus på servicesektorn och högutbildad befolkning, har 
hamnat i centrum för diskussionen kring stadsomvandling. Arbetstillfällena har flyttats från 
de perifera förorterna till stadens CBD. De nya jobben tar platsen för den traditionella 
tillverkningsindustrin, som ofta flyttar i motsatt riktning.   

Geografen Neil Smith pekar på hur dagens skeende är jämfört med tiden 20 år efter andra 
världskriget då processen var den omvända gentemot vad som sker nu. Då var det 
                                                

 

29 http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8192&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

060306 
30 http://m-w.com/cgi-bin/dictionary?gentrification 060326 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Gentrification 060306 
32 Ibid 060328 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8192&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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utvecklandet av förorter som gällde. Innerstaden övergavs och allt skulle ske i förorter, 
förutom produktion och liknande. Markhyran var hög i förorten och lägre i centrum.33 

Området Raval i Ciutat Vella är ett typiskt område som alltid varit starkt präglat av arbetare 
och industri. Därav den stora fokuseringen på Raval i denna uppsats.  

Smith ansåg att glappet i hyra var den grundläggande förklaringen till 
gentrifikationsprocessen. Han menade att när avståndet var tillräckligt stort skulle de som 
hade ekonomiska intressen i en utveckling av områdena i centrum, som t.ex. hyresvärdar, inse 
potentialen i de övergivna och fallfärdiga innerstadsbyggnaderna. Genom att renovera dessa 
och göra dem attraktiva skulle man locka till sig höginkomsttagare och på så viss skulle även 
hyresglappet försvinna. Dock verkar det som att det på senare tid återigen blivit ett glapp, fast 
åt andra hållet då bostäder i centrum ofta är mycket dyrare än de i de perifera områdena. I och 
med de höjda markhyrorna blir ofta angränsade områden trendigare och folk söker sig dit, 
t.ex. jämfört med Manhattan och Harlem i New York City. Det är betydligt dyrare att bo i 
Manhattan än i Harlem, trots att båda stadsdelarna är centralt belägna.34   

”Inclusionary zoning” är en metod som ökar i popularitet bland flera städer. Detta är ett sätt 
att tvinga planerare att skapa hushåll som folk har råd med. Det handlar då om ett visst antal 
sådana byggnader när man anlägger nya områden. Ett annat sätt att motverka 
gentrifikationens negativa sidor är att låsa hyrorna. Detta innebär att de hyresgäster som redan 
bor i området får eller kan bo kvar, medan hyresvärden kan ta ut de nya högre hyrorna av de 
som flyttar in. Nackdelen är att värdarna tenderar att bara hyra ut till folk de tror kommer att 
lämna området relativt snart så att de kan höja hyran när nästa hyresgäst kommer. Men trots 
dessa negativa sidor skulle troligen områden som genomgår omvandlingsprocessen förändras 
ännu snabbare eftersom att hyresvärden då kan höja hyran tills denne blivit av med gästerna 
han inte vill ha och istället fått de som han önskar.35 Myndigheterna i Barcelona försöker 
mildra gentrifikationens konsekvenser genom att avsätta en del av bostäderna till de som 
redan bor i områdena. Detta för att de ska ges möjligheten att bo kvar.  

En positiv sida av gentrifikationsprocessen är att de hjälper samhällsområden som haft en 
negativ utveckling att återigen blomstra och attrahera investerare. Bland annat kanske 
matvarubutiker och andra handlare som tidigare saknats i området etablerar sig där. En annan 
effekt av stadsförnyelse är att välbärgade människor flyttar in i ett område som genomgått en 
uppfräschning och där hyrorna samt huspriserna ökat drastiskt. Detta medför en förändring i 
områdets karaktär och kultur. Ofta anses termen gentrifikation vara negativt laddad då den 
syftar till att fattiga områden tas över av de rika medborgarna i staden. Den positiva aspekten 
av det hela är att man reducerar brottslighet och ökar den ekonomiska aktiviteten i området. 
Dock är det inte alla som får ta del av dessa fördelar utan det är i princip endast de redan 
välsituerade som får det.36  

Nyomdaning i städer kan också leda till konflikter mellan olika befolkningsgrupper då de 
undanskuffade anser sig oprioriterade. De nyinflyttade och planerarna anser dock att de 
förbättrat området i sig och staden i stort. I alla fall kan man säga att det sker förändringar 
genom dessa processer. Det handlar bl.a. om en demografisk skiftning då det ofta är familjer 
och äldre som får flytta på sig till förmån för yngre ensamstående och par.37 När de sedan blir 

                                                

 

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Gentrification 060328 
34 Ibid 060328 
35 Ibid 060328 
36 http://pbs.org/pov/pov2003/flagwars/special_gentrification.html 060329 
37 Ibid 060329 
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äldre och bildar familj flyttar de ut till förorterna38. I och med detta sker även en förändring i 
områdets karaktär. Det sker som tidigare nämnts en höjning i fastighetspriser. Dessutom 
ersätter servicesektorn den tidigare tillverkningsindustrin som funnits på platsen. 39   

Gentrifikation kan ha en positiv inverkan på infrastruktur och kapital men den kan också ha 
negativ påverkan som t.ex. isolering och ersättning/flyttning. Gamla oattraktiva områden får 
ny status och lockar till sig välutbildade och rika invånare som kräver tillgång till staden och 
dess faciliteter för att behålla sina positioner i den nya osäkra ekonomin. Centralt 
lägenhetsboende reducerar kostnaden för pendling och underhåll av villor. Det blir istället den 
lågavlönade arbetarklassen som bodde i området förut som får ta dessa kostnader i och med 
att de tvingas ut till förorterna. Detta kan medföra att arbetarna hamnar ännu längre utanför 
samhället (inte bara fysiskt). Det finns väl dokumenterade studier som visar på det nära 
sambandet mellan social isolering och dålig hälsa.40  

Byggnadsprojekt blir det centrala i stadens ekonomi, rättfärdigad av skapandet av 
arbetstillfällen, skatter, turism och byggandet av stora kulturella komplex. Det kan dock 
uppkomma konflikter om rätten att nyttja stadens centrala delar, vilket spelar en stor roll i 
kampen för integration. Hänsyn måste tas till att alla som bor i en stad bör ha lika rätt att leva 
i och nyttja den.41  

Gentrifikation har en benägenhet att ske i områden som har vissa kvaliteter som gör dem 
åtråvärda och mogna för förändring. Bekvämligheter, som närhet till stadskärna och mångfald 
är stora dragplåster. Tillsammans med billiga, ofta gamla byggnader med potential attraheras 
investerare som ser möjligheterna med dem. Få människor är villiga att flytta över såväl 
fysiska gränser som klassgränser till okända områden. Men så snart några personer från 
samma samhällsgrupp tagit steget sker den övriga inflyttningen nästan lavinartat.42  

Den ökande globaliseringen medför att städer måste tävla om kapitalet på marknaderna. Ett 
sätt att göra det är genom att göra staden så attraktiv som möjligt då turism är en av de allra 
största marknaderna. Genom att bygga nya områden nära citykärnan samtidigt som man har 
en välutbildad befolkning och god infrastruktur åstadkommer man just detta. Gentrifikation 
kan hota den sociala sammanhållningen och områdenas funktion, vilket ofta leder till radikala 
förändringar i stadsbilden med tvångsflyttning eller vräkning av invånarna som en bieffekt.43  

2.2.1 Fördelar och nackdelar med gentrifikation  

När det handlar om vilka konsekvenserna blir av gentrifikation har det generellt varit ganska 
svårt att peka ut några konkreta positiva effekter. Även de negativa effekterna har det varit 
problematiskt att direkt relatera till processen. Dr. Rowland Atkinson vid ”ESRC Centre for 
Neighbourhood Research” påpekar att de flesta författare har fokuserat på de negativa 
aspekterna som tvångsförflyttning av fattiga invånare. Det enda positiva som man fokuserat 
på är att byggnader rustas upp, att städer kan öka sina skatteinkomster och att det genererar ett 
                                                

 

38 Hall P. (1991) s. 10 ff 
39 http://pbs.org/pov/pov2003/flagwars/special_gentrification.html 060329 
40 www.portphillip.vic.gov.au/understanding_gentrification.html 060305 
41 http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8192&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ekonomiskt uppsving. Men som alltid är det de redan välsituerade som drar nytta av dessa 
fördelar.44  

Vidare menar Atkinson att gentrifikation bidrar till höga bostadspriser, konflikter mellan 
områden, rasistiska spänningar och lägre befolkningstäthet. De positiva effekterna är däremot 
svårare att hitta, men med det inte sagt att det inte finns några positiva effekter. Beroende på 
vilken synvinkel man har så bidrar stadsförnyelseprocessen till att öka inkomster till staden 
och öka värdet på hus. I vissa fall kan även den sociala mixen bland folket öka. Men ofta ökar 
segregation istället. Det finns en fara i att se gentrifikation och privata investeringar som 
lösning på olika urbana problem, av anledningar som att det är de som investerar som tjänar 
på det och inte de utsatta i samhället. 45  

I Jessica Rodriguez artikel om de Puertoricanska områdena i Chicago behandlas konflikten 
mellan förespråkare och motståndare till gentrifikation. De som är för är oftast den vita övre 
medelklassen med välutbildade unga och affärsmän i spetsen. De som vill stoppa 
gentrifikationen är de puertoricaner som hela tiden blir undanskuffade. De områden som dessa 
människor bosatte sig i var sådana som låg centralt och nära den stålindustri som fanns förr, 
exempelvis Lincoln Park. Men när sedan medelklassen insåg attraktiviteten som i och med det 
centrala läget ökade priserna och befolkningen byttes ut. Idag är Lincoln Park ett av Chicagos 
dyraste områden.  De som inte hade råd att bo kvar förflyttades till nästa område för att några 
år senare utsättas för samma procedur. Till slut tvingades puertoricanerna till ett av stadens 
mest nedgångna områden. Paradoxen är att de som flyttade till exempelvis Lincoln Park inte 
var villiga att integrera sig med den befolkning som redan bodde där. Istället skedde en 
ökning av segregationen i staden. Gentrifikation kan därför sägas skapa stängda områden och 
exklusion. 46   

Även geograferna Michael Hermann och Heinrich Leuthold har studerat fenomenet med att 
områden ändrar karaktär så radikalt. De pekar också på hur slitna områden helt plötsligt blir 
attraktiva för den urbana medelklassen. Enkelt förklarat går en gentrifikation till på följande 
sätt: Först flyttar pionjärerna in i området. Efter dem kommer de välutbildade och andra som 
har det gott ställt och de som tidigare bott i området flyttar ut. Till slut har området helt ersatts 
av en ny typ av invånare och priserna har skjutit i höjden. Områden berikas samtidigt med ett 
kulturliv som tilltalar de nyinflyttade, vilket bidrar till förändringen av karaktär. 47  

Allt sker på bekostnad av de fattigare hyresgästerna som bott i området i flera år. Dessa 
marginaliserade människor skjuts allt mer ut i samhällets periferi. Gentrifikationsprocessen 
medför att huspriser stiger enormt och på mycket kort tid. Detta gör att antalet 
underprivilegierade invånare ökar snabbt. Vidare menar Hermann och Leuthold att 
anledningen till detta beror på att de som gynnas av en sådan stadsförnyelse är de välutbildade 
och välbärgade eftersom att hela samhället följer trenden med ökade priser. Förlorarna är som 
sagt de som redan är ytterst utsatta, som invandrare, lågutbildade och sjuka.48  

Det anses generellt sett att en gentrifikation förbättrar det specifika området. Men frågan som 
Hermann och Leuthold ställer är då för vem denna förbättring sker. De områden som tidigare 
byggdes åt de invånare som hade råd och ville slippa innerstadens föroreningar och stress (på 

                                                

 

44 Atkinson R.  (2002) s. 1  
45 Ibid s. 2  
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47 Hermann M. & Leuthold H. (2003) s. 10  
48 Ibid s. 1 f 
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1950 och 1960-talet) har idag blivit de marginaliserades hemort. Mest beror detta på att det 
har skett en skiftning i vad man eftersträvar. Då inte denna typ av förort längre tilltalar (ofta 
den inhemska) befolkningen får de med sämre ekonomiska förutsättningar ta över 
bostäderna.49   

2.3 Stadsmodeller  

Här presenterar vi de stadsmodeller som vi anser är av vikt för studien. Främst behövs dessa 
för att ge en bra bakgrund till ämnet.  

2.3.1 Burgess modell  

1800-talets och det tidiga 1900-talets städer bestod huvudsakligen av en kompakt stadskärna 
och ett växande antal förorter som bands samman genom kommunikationer som t.ex. tåg och 
spårvagn. Det sena 1900-talets stad, som började växa fram, framförallt i USA på 1960-talet 
såg helt annorlunda ut. Den centrala kärnan började förlora sin tidigare funktion genom att 
industrier flyttade ut till förorterna. Dessa började expandera på bekostnad av städerna. Även 
invånare flyttade ut till förorter, dels p.g.a. bostadsformerna som eget hus med trädgård i en 
trevlig omgivning. Dessa områden var finare villaområden, dit de med bättre ekonomi hade 
råd att flytta. Andra förorter, närmare centrum, var mer ämnade för människor med sämre 
ekonomi, dvs. de som inte hade råd att skaffa sig den bostad de ville ha i närheten av centrum. 
Dessa får dessutom stå ut med betungande pendlingsresor.50   

De forna arbetarbostäderna i innerstaden (t.ex. Raval) blir attraktiva på grund av sitt centrala 
läge. Hyror höjs för att bli av med de fattiga och för att kunna renovera fastigheterna så att en 
mer förmögen samhällsklass ska flytta in istället. Arbetarna tvingas flytta med fabrikerna ut i 
periferin.   

År 1925 presenterade Burgess en beskrivande modell för hur markytan i städer används. 
Denna modell delade in staden i olika koncentriska cirklar från stadskärnan ut till förorterna. 
Modellen baserades på hans observationer i ett antal amerikanska städer. Den bygger på 
antagandet att det finns ett samband mellan hushållens socioekonomiska status (inkomst etc.) 
och avståndet till CBD.   

Ju längre från CBD man kommer desto bättre blir kvalitén på boendet, men pendlingstiden 
blir längre. Om man har ett bättre boende får man alltså istället stå ut med längre 
pendlingsresor och högre pendlingskostnader.51         

                                                

 

49 Hermann  M. & Leuthold  H. (2003) s. 3 
50 Hall P. (1991) s. 10 ff 
51 http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/burgess.html 060323 
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Burgess modell  

  

Figur A: Burgess cirkelsektormodell.52  

Enligt Burgess modell delas en större stad in i sex koncentriska cirklar eller zoner.   

I CBD (Zon 1) sker det mesta av tjänsteproduktionen och här är även kommunikations- och 
transportnätet bäst utbyggt, vilket gör området mest lättillgängligt av de olika zonerna. I det 
område som är direkt angränsande till CBD (Zon 2) finns många industrier som drar nytta av 
sin närhet till centrum. Några exempel är järnvägsstationer och hamnar. Lågklassområdet i  
Zon 3 strax utanför innerstaden förändras gradvis via den industri som finns i området för 
tillfället. Här finns också de fattigaste invånarna, som t.ex. första generationens invandrare.  

I Zon 4 bor medel- och arbetarklassen i områden som domineras av de invånare som lyckats 
ta sig ifrån zon 3 det handlar då ofta om andra generationens immigranter. Fördelarna med 
detta område är att det är relativt nära till och gott om arbetstillfällen. Det är billigt att bo i 
dessa områden.   

I den yttersta zonen (Zon 5) ligger höginkomsttagarnas hus som har avsevärt bättre standard 
än i de inre zonerna. Den högre levnadsstandarden sker på bekostnad av att 
pendlingsavståndet in till centrum blir mycket längre och kostnaden blir högre. Utanför zon 5 
återfinns överklassen i dyra hus i rurala förortsliknande områden. Här handlar det dock om 
villor snarare än höghus. På grund av avståndet till CBD blir också pendlingskostnaden högst 
för dem som bor här.   

Enligt Burgess växer städer inifrån och ut, exempelvis växer industrizonen ut mot 
arbetarklassområdet. Detta skapar en övergångszon där användandet av markytan skiftar.53 

Man kan påstå att det inte är frågan om ett urbant förfall, utan om en omstrukturering av 
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städers funktioner och resurser. Stora städer håller på att avveckla sina mindre väsentliga 
funktioner och resurser för att kunna prioritera de betydelsefulla.54  

Det bör även påpekas att CBD förflyttas över tid. Dels genom avsiktlig planering av t.ex. 
förortscentrum, men även genom att marknadskrafter i stadens yttre områden lockar ut 
affärsverksamheter. Genom en sådan förflyttning kan områdens traditionella karaktär 
bevaras.55   

Kritik har dock riktats mot att Burgess modell skulle vara för enkel och begränsad. Kritiker 
menar att den bara är applicerbar på städer fram till 1950-talet och att den enbart fungerade då 
städer växte enormt fort. Dessutom var bilar fortfarande relativt ovanliga och invånarna 
använde nästan uteslutande kommunaltrafik. Dock är Burgess modell fortfarande användbar 
när man ska förklara städers utveckling och hur komplex diskussionen kring förändring av 
markanvändning är.56  

Den ökande privatbilismen har lett till att stadens öppna ytor omformades till 
parkeringsplatser och nya vägar. Detta medförde en rad problem som ökade föroreningar och 
olyckor. Stadens utseende förändrades också radikalt då det byggs stora parkeringshus i flera 
våningar inne i städernas centrum.57  

2.3.2 Hoyts Sektormodell  

Tillsammans med Burgess modell kan denna sektormodell av Hoyt förklara hur en stad är 
sammansatt. Genom att studera dessa kan man se hur avgränsade och uppdelade de olika 
distrikten är. Hoyts modell visar hur tydliga gränserna kan vara.  

Hoyts sektormodell  

 

Figur B: Hoyts sektormodell över hur en stad är indelad.58  

                                                

 

54 Hall P. (1991) s. 10 ff 
55 Larkham (1995)s. 113 f 
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57 Larkham (1995) s. 120 
58 http://www.supplement.de/geographie/humgeo/stadt.html  060516 
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I sektor 1 finner man CBD som omgärdas av industri i fält nr 2 som innehåller industri som 
växer ut och ifrån centrumkärnan, ofta längs med floder eller järnvägslinjer. I anslutning till 
denna finns låg- och arbetarklassbostäder i fält 3. Medelklassen bor en bit ifrån detta i fält nr. 
4. Uppåt och bort från CBD och övriga bostadsområden finner man överklassresidenterna 
(fält 5). 59  

Markanvändande förändras enligt Hoyt på tre olika sätt. Dels sker det ur ett rent historiskt 
perspektiv en expansion utåt från det ursprungliga läget, vilket är dagens centrum. För det 
andra sker det en förändring som beror på det ekonomiska läget. Det handlar då om att hyror 
och avgifter i CBD-området blir för höga för att folk ska kunna bo kvar. I förorterna, där det 
finns mer markyta är det betydligt billigare att leva. Det blir till slut bara affärsverksamheter 
som har råd att stanna kvar i området, men även dessa påverkas av de höga priserna. Därför 
bygger man hus på höjden för att inte behöva betala ännu mer markhyror. Slutligen så menar 
Hoyt att användningen av markytan beror på koncentrationer av liknande verksamheter. Med 
detta menas att en del av den urbana ytan må ha alla de fördelar som krävs för industriell 
lokalisering, men att det inte är så attraktivt för människorna att bo granne med fabriker och 
liknande. Detta gör att människorna flyttar ifrån området. Stadsplanerare föredrar denna 
markanvändningssegregation då det blir tydligare indelning av stadens zoner.60  

2.3.3 Barcelona regenerationsmodell 

Barcelona stad har en egen modell för hur förnyelseprocessen ska gå till. Det handlar om 
sociala möten, brottsförebyggande åtgärder, hälsovård och utbildning såväl som renovering 
och nybyggnationer i stadens olika kvarter. Modellen går ut på följande: 

 

Genom att använda stora internationella evenemang till att öka prestige, attrahera 
investerare och försöka motivera stadens arbetskraft hoppas myndigheterna kunna 
förbättra stadens kvalitet. De nya högklassiga byggnaderna och den infrastruktur som 
tillkommer genom skapandet av sådana events anläggs i två syften. Dels ska de nyttjas 
kortsiktigt under själva evenemanget och dels ska de förbättra gamla och nedgångna 
områden över en längre tidsperiod.61   

 

Genom att kontraktera lågavlönad immigrerad arbetskraft och flera underleverantörer 
inom byggnadsindustrin skall stadens arbetslöshet minskas samtidigt som dessa 
befolkningsgrupper får en chans att komma in i samhället. För t.ex. ett OS krävs det 
att förberedelserna tar fart flera år innan själva spelen. 62   

 

Staden ses numera som summan av alla kvarter istället för, som det traditionellt varit, 
utgjort av distinkta delar. För att förnya staden skall fokus i första hand även ligga på 
att bygga nya områden istället för att omvandla befintliga områden. Dock ska flertalet 
av dessa renoveras. Staden hoppas också kunna minska befolkningstätheten i city med 
20%.63  
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Radikala förändringar ska ske i de områden som är mest nedgångna. Det är dock 
lättare att börja omvandlingsprocessen i de delar av staden där problemen inte är så 
påtagliga. Noggrann planering av utformning av områden och placering av byggnader 
ska verka för förnyelse och motverka dubblering för att åstadkomma unika miljöer. 
Detta ska ske samtidigt som byggnader med historiskt och kulturellt värde ska 
bevaras. Det handlar då om skolor, kulturminnen och bibliotek, för att nämna några.64   

 

Genom att få till en blandning av offentliga och privata byggnader samt 
serviceinrättningar ska integration premieras. Dels görs detta genom innovativt 
tänkande och kreativ arkitektur samtidigt som kommunikationsnätet förbättras för att 
öka stadens tillgänglighet. Planerandet får inte vara statiskt utan måste kunna anpassas 
till förändrade förhållanden.65  

 

Skapandet av nya strategiskt belägna offentliga mötesplatser ska bidra till 
integrationen genom att människor från olika socioekonomiska grupper möts. Dessa 
platser ska frambringas innan själva byggandet tar fart.66   

 

Staden har en policy att sprida på handel och service över hela Barcelona, speciellt i 
de centrala delarna. Med detta vill man kunna bibehålla den levande staden. Dessutom 
ska, och har, det skapas shoppingcenter utanför själva stadskärnan, vilket bidrar till att 
minska tätheten i centrum. 67  

 

För att folk ska kunna bo kvar köps nedgångna byggnader upp av staten för att 
renoveras med hjälp av allmänna fonder. Dessutom ska en del av skatten avsättas till 
fastighetsrenovering. Upprustningen gäller hög standard på såväl fasader som interiört.  

 

Avslutningsvis hoppas man kunna komma till rätta med sociala problem som 
analfabetism, dålig hälsa och hög arbetslöshet genom utbildning, lärlingstjänster, 
hälsovård, brottsbekämpning och fritidssysselsättningar.68               
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2.3.4 Applicering av modellerna på Barcelona   

De modeller vi redogjort innebörden av ovan används i detta arbete mestadels för att ge en 
bakgrundsbild av Barcelona samt att visa hur stadens befolknings- och 
servicesammansättning skiftat under årens lopp. Det handlar om var människor bosatt sig och 
vilka skillnader områdena haft, rent karaktärsmässigt.  

Historiskt sett kan Burgess modell appliceras på Barcelona då den industri som tidigare låg i 
bl.a. Raval har flyttats ut till områden utanför staden. Dessutom är Hoyts modell för 
sammansättningen av en stad är ytterst användbar här.  

        

Low-class residential 

   

Middle-class transition

    

High-class residential  

 

Figur C: Fördelning av socioekonomiska grupper i Barcelona 69  

I Barcelona har det traditionellt varit så att ju längre nord, nord-väst i staden man kommer, 
desto högre blir markpriserna och kvaliteten på husen. Här är även luften lite renare och 
fuktigheten lägre. Absolut dyrast är det att bo i Pedralbes-området i nordvästra Barcelona där 
markpriserna är upp emot 20 gånger högre än i CBD. 70 Denna socioekonomiska fördelning 
följer nästan identiskt den modell Hoyt har presenterat.  
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I miljöer med hög luftfuktighet är det stor risk för utveckling av bakterier av olika slag. 
Främst handlar det om mögel- och bakteriearter som kan påverka hälsan. 71  

Närmast kustlinjen finns de gamla hamnområdena där det är betydligt billigare att bo, i dessa 
områden, ihop med Ciutat Vella (Gamla Stan från medeltiden) är standarden på husen mycket 
enklare och i sämre skick än i många andra delar av staden. Här bor de lägre socioekonomiska 
grupperna i de områdena som växte enormt under den industriella revolutionen. Planeringen 
av gator och hus är lite kaotisk.   

Mellan dessa vitt skilda zoner, i den s.k. ”övergångszonen” finns medelklassen. Här följer 
gatorna den ordnade rutmönstersprincipen.72  

I Barcelona har skiftet från industri till service medfört att transportnät och servicefunktioner 
blivit väl utbyggda i CBD. Den industri som tidigare låg i angränsning till detta område börjar 
förskjutas till områden utanför staden. Idag finns det i princip ingen industri i centrum. Precis 
som i Burgess modell har man traditionellt kunnat hitta den fattigare befolkningen nära den 
tidigare industrins lokaliseringar. Men även här börjar det ske förändringar, av anledningar 
som tas upp senare i arbetet. Även om det finns högklassområden i centrala Barcelona finns 
det finare bostadsområden ju längre från CBD.   

2.4 Definition på hälsa  

Som utgångspunkt kan Världshälsoorganisationen WHO: s definition vara lämplig. Det är den 
hälsodefinition som är allmänt vedertagen och som utgör utgångspunkten för de flesta andra 
definitioner inom ämnet. Definitionen utgår från att hälsa innebär ett tillstånd av komplett 
fysiskt, mentalt och socialt välmående och inte enbart att vara fri från sjukdom och svaghet 
eller orkeslöshet. Att definitionen är så pass bred som den är beror på att den ska vara 
tillämpbar på industriländer likaväl som utvecklingsländer och på båda könen. Bra hälsa är 
livsviktigt för att kunna uppnå och bibehålla en acceptabel nivå på livskvalitet och för att 
kunna vara en del av samhället.73 Denna definition är dock alldeles för bred för att kunna 
användas i vår specifika undersökning gällande gentrifikationsprocessen och hälsotillståndet i 
Barcelona stad.   

Den generella synen på hälsovård är att det finns framsteg inom den medicinska 
vetenskapen/forskningen som resulterat i förbättringar (inom hälsa hos gemene man). Fokus 
där ligger på att få bukt med sjukdom genom diagnostisering och effektiv behandling av 
patienten. I motsats till detta finns den sociala aspekt där betoningen ligger på förändring i 
samhällets och människornas egna livsstilar för att åstadkomma en hälsosammare population. 
Ser man på hälsa ur denna sociala aspekt definieras hälsa som samspelet mellan människa och 
samhälle snarare än övervakning av förändringar rent biologiskt eller psykologiskt.74  

En som insett vikten av att fokusera på andra faktorer än de sjukdomsrelaterade är Brian E. 
Hodges som under 1980-talet utvecklade en modell som var person- och situationsbaserad. 
Han menade på att patienter är människor med levnadsförhållanden som sträcker sig långt 

                                                

 

71 http://www.folkhalsoguiden.se
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74 http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care#Medical_and_social_models_of_healthcare  060327 

http://www.folkhalsoguiden.se
http://www.geographyfieldwork.com/UrbanModelsMEDCs.htm
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NMH_NPH_01.2.pdf
http://www.who.int/about/definition/en
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care#Medical_and_social_models_of_healthcare


 

25

 
från de diagnoser de fått. Hans modell är personcentrerad i det att den hjälper vårdpersonal att 
se patienterna som människor utanför den medicinska definitionen. Hodges menar att en stor 
del i vårdandet av en person ligger i dennes levnadssituation. Oavsett vilken typ av situation 
måste denna tas med i beaktandet, annars riskerar man att missa en stor del på vägen mot 
välbefinnande. Med levnadssituation kan menas hur och var man bor, vilken religion man 
tillhör, hur familjesituationen ser ut, om man arbetar och om man umgås med andra personer 
samt liknande faktorer.75   

Vid en stadsförnyelse som den Barcelona genomgick 1992 påverkas invånarnas situation 
betänkligt. Speciellt de som blir undanskuffade, men även de som inte direkt påverkas. De 
som tvångsflyttas påverkas synligt negativt medan de som kan bo kvar får en ny och fräsch 
levnadsmiljö att vistas i, vilket borde resultera i en positiv effekt på dessa ur hälsosynpunkt. 
Därför har vi valt att basera vår studie på kriterier som Anders Schaerström pekar på som kan 
ha en stor inverkan på hälsoläget hos en befolkning. Det handlar då om arbetssituation, 
utbildningsnivå, migration och ålder för att nämna några. Det är dessa faktorer som påverkar 
de sociala och rumsliga olikheterna mellan områden. 76  

Den katalanska definitionen på hälsa, baseras på WHO´s definition, och innebär att hälsa är 
ett sätt att leva som är glädjerikt, självgående och stödjande till och av andra. Dr. Joseph M. 
Jansà framhäver också att det är faktorer som arbetslöshet och ekonomisk styrka som 
bestämmer hälsan hos individer. 77  

Det som då ligger till grund för vår studie är sammanfattningsvis: Att ha en bra hälsa bestäms 
av faktorer som ekonomi (arbetssituation), integrering i samhället (ursprung, migration och 
barriärer), socialt umgänge och trygghet (brottslighet). Dessutom har vi, likt Barcelona stad, 
valt att se på hur antalet fall av Tuberkulos och Hepatit B (för att se på den rent medicinska 
aspekten av problemet) utvecklats från år till år för att kunna konstatera hur det allmänna 
hälsotillståndet i staden ser ut. Detta för att försöka få med både konstaterade sjukdomsfall 
och de sidor som faller utanför den medicinska delen, som tex. att må bra i sin boende- och 
arbetsmiljö. Dessutom har vi till viss del tittat på hur andra sjukdomar, som t.ex. bronkit, har 
utvecklats i antal fall från år till år.  

Dock menar Anders Schaerström att determinanterna som bestämmer hälsa inte är lätta att 
peka ut då de är så många och så vitt skilda.78 Vi vill emellertid mena att de vi valt är centrala 
för vår studie. Dessa faktorer kan peka på hur hälsa påverkas, dock inte sagt att de gör det 
eller är de enda som har betydelse.   

Tiden och samhället vi lever i medverkar till olika typer av ohälsa. Förr medförde den farliga 
och tunga industrin problem som cancer och förslitningsskador. Idag kanske det handlar mer 
om fetma och stress p.g.a. stillasittande och det snabba informationsflödet samt höga krav att 
klara av många saker samtidigt. Dessutom bidrar den ökade migrationen till att sjukdomar 
sprids snabbt och över stora ytor.79  

                                                

 

75 http://www.p-jones.demon.co.uk/hcm.htm

  

060329 även  
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76 Schaerström A.  (2005) s. 6  
77 Jansà  J.M. (2004) s. 83  
78 Schaerström  A. (2005) s. 6 f   
79 Ibid s. 8 
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Hälsovård är inte längre enbart upprätthållandet av kliniker och väntsalar. Förändringen har 
gått från renodlat medicinskt till en bredare hälsodefinition. Människor länkas samman och är 
ömsesidigt beroende av varandra. Demografiska förändringar, den ökande globaliseringen och 
den roll ekonomin kommit att få i världen påvisar just hur tätt sammanlänkande människor 
blivit Även miljön kräver ökande behov av omsorg och tillsyn då denna hänger tätt samman 
med människornas välbehag. Att känna delaktighet och att höra hemma (som 
bostadssituation, integration, stress över arbetslöshet och trivsel) är viktiga komponenter att 
beakta inom hälsa och miljö. Att inte vara utanför samhället bidrar i allra högsta grad till en 
bättre hälsa och ett bättre allmänt tillstånd av välbefinnande.80   

2.4.1 Förklaring av sjukdomarna Tuberkulos och Hepatit B  

Tuberkulos, förkortat tbc, är en smittsam infektionssjukdom, som främst drabbar lungorna. 
Faktorer som gör att man löper stor risk att drabbas av tuberkulossjukdom (tbc) är fattigdom 
och tillhörande undernäring, trångboddhet och brist på utbildning och information. Oftast 
förekommer sjukdomen bland människor som har nedsatt immunförsvar och missbrukar 
alkohol och/eller narkotika. Sjukdomen leder dessutom till att man inte kan arbeta lika mycket 
som vanligt, vilket försämrar den ekonomiska situationen både för den drabbade och för hela 
samhället. Utöver detta finns det också stor risk att man som drabbad blir socialt utsatt. 
Sjukdomen kan spridas genom luften, t.ex. att en person med lungtuberkulos hostar och en 
annan andas in samma luft. Detta medför att tbc är ett stort folkhälsoproblem.81  

Hepatit B är en leversjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kallas även Gulsot B. 
Sjukdomen kan passera helt obemärkt eller ge allvarliga eller t.o.m. livshotande symptom. De 
flesta blir friska men en del utvecklar en kronisk form, som i sin tur innebär risk för 
levercancer.

 

Globalt är hepatit B en av de vanligaste sjukdomarna, och därmed en av de 
vanligaste orsakerna till cancer i levern. Viruset sprids via blod och kroppsvätskor. Vuxna 
smittas vanligen via sex eller narkotika som injiceras. 82    
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3. Fallstudie Barcelona  

I detta kapitel presenteras Barcelona, där vi först presenterar fakta ur allmän synpunkt och 
sedan ur ett mer hälsoinriktat perspektiv, utifrån de teoretiska referensramarna. Detta görs i 
form av statistik och beskrivningar från respondenter. Detta kompletteras med våra egna 
observationer.   

3.1 Bakgrund  

I alla större städer brottas man med mängder av problem. Ett av dessa är invånarnas hälsoläge. 
Då Barcelona är en stad som har ett stort flöde av människor som flyttar in och ut samt 
besöker staden är det oundvikligt att sjukdomar får fäste och sprids. Utöver den medicinska 
aspekten spelar faktorer som delaktighet och att höra hemma (som bostadssituation, 
integration, stress över arbetslöshet och trivsel) in i det samhälle man lever i. Att inte vara 
utanför samhället bidrar i allra högsta grad till en bättre hälsa och ett bättre allmänt tillstånd 
av välbefinnande.   

Genom olympiaden 1992 genomfördes en stadsomvandling som pågår än idag vilken går ut 
på att renovera och bygga nya fastigheter samt bevara stadens kulturminnen. I och med skiftet 
från industri till serviceinriktning förändrades arbets- och levnadsvillkoren för en stor del 
människor. Främst handlade det om att arbetare och låginkomsttagare inte kunde bo kvar då 
bostadspriserna steg markant samtidigt som jobben flyttades till andra platser. Då dessa 
faktorer kan påverka möjligheterna att vara frisk ur såväl ekonomiska som psykiska aspekter 
är detta något som är intressant att studera vidare.  

De distrikt vi studerat är, som visas på kartan nedan, Ciutat Vella, Les Corts och Sant Marti.  

Karta över Barcelona. 

 

Figur D: Karta över Barcelonas distrikt.83 
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Barcelona har en viss tradition av att nyttja internationella evenemang för att åstadkomma en 
förnyelse av nedgångna kvarter. Detta därför att det vid events som Forum 2004 och 
Olympiska Spelen 1992 är lättare att få anslag från olika fonder och från staten. Nästa stora 
cityomdaning håller på att ske i kustområdet Poblenou. Redan innan OS bestämdes det att 
något skulle göras åt området, som varit och fortfarande är ett gammalt industriområde. 
Experter tror att detta kommer bli det sista stora projektet inom det metropolitiska området 
som kommer att ske inom de närmsta 50 åren.84  

Poblenou ses som ett av Barcelonas framtidscentrum. Markytan blev tillgänglig tack vare 
förberedelserna inför OS då man preparerade en stor del av kuststräckan för att kunna ta emot 
turister och tävlande under spelen. Bland annat skapades konstgjorda stränder och den 
olympiska byn.85 Strandområdena var tidigare näst intill bortglömda men iordningställdes 
inför OS 1992. 86  

Området Diagonal Mar som åtskiljs av endast Avenida Diagonal från La Mina, som är stadens 
mest nedgångna område och har de största sociala problemen, visar tydligt på närheten men 
samtidigt det väldiga avståndet mellan lyx och fattigdom. Bland annat kunde invånarna i La 
Mina tidigare komma ner till havet relativt enkelt. Men i och med att grannkvarteret är ett s.k. 
stängt kvarter med bevakning har denna möjlighet eliminerats. Detta gör att den sociala 
isoleringen ökar och att dessa fattiga människor kommer än längre ut i samhällets periferi.87   

Då området haft problem med köpsvaga hyresgäster hoppas man genom att bygga 10.000 nya 
lägenheter kunna locka till sig förmögna invånare till området. Men om man tittar på området 
vid Olympic Village är problemen med att få lokalerna, speciellt markplanslokaler, uthyrda 
påtagliga. Flera unga människor och invånare med hög inkomst väljer att flytta ifrån staden i 
jakt på en bättre levnadskvalitet i kringliggande städer och byar. Att de får pendla långa 
sträckor till höga kostnader ses som acceptabelt i förhållande till vad de får.88   

Komplexiteten på problemet med att hålla huspriser nere och att få glesbefolkade områden 
bebodda syns tydligt då man studerar just den olympiska byn. Samtidigt som Barcelona 
eftersträvar en minskning i täthet med 20 %, enligt stadens föryngringsmodell, finns det 
förespråkare för ett mer tätbefolkat område. Ju mer folk desto livfullare område och desto 
större möjlighet att skapa social och ekonomisk tillväxt heter det. Dock värderar marknaden 
en låg befolkningstäthet högt vilket gör det svårt att åstadkomma en större täthet i städers 
centrum. 89  

I stängda områden som Diagonal Mar må det vara tryggt att bo men sådana fenomen skapar 
bara ännu mer segregation och utanförskap då allmänheten exkluderas.  Andra fördelar är, 
främst för de som äger sitt boende, att huspriserna håller en stadig nivå oavsett fluktuationer 
på marknaden. Dessutom kan gamla områden få ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
uppsving i och med en regeneration som Diagonal Mar genomgått. Nackdelarna är att de 
fattigaste i samhället får minskad tillgång till det offentliga rummet då områden blir barriärer 
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mellan folkgrupper. Vidare söker sig ofta kriminalitet till andra platser, man blir alltså inte av 
med den.90   

Ett område som upptar en stor del av Ciutat Vella är El Raval. Detta område är intressant då 
det är ett av de områden som på senare tid genomgått stora förändringar. Tidigare var området 
ett av världens mest tätbefolkade. Såväl pågående som tidigare gentrifikation har gjort att 
stora delar av Ravals karaktär förändrats radikalt. Omdaningen har påverkat ekonomin, miljön 
och de sociala aspekterna i flera avseenden.91  

 

Bild 1: El Raval före Olympiaden.92  

Via den industriella revolutionen år 1850 skedde en massinflyttning av arbetare från 
landsbygden till området. Eftersom att Raval omgärdades av murar byggdes höga hyreshus 
för att få rum med allt folk. Varje kvarter hade gemensamma toaletter och brunnar på husens 
innergårdar. Detta medförde att epidemier var vanligt förekommande och att befolkningen 
ofta dog ung. Allt detta ihop med farlig och tung industri gjorde att Raval blev klassat som ett 
slumområde. I områdena utanför Raval, där de mer välbeställda invånarna bodde, ansågs 
fabrikernas utsläpp och föroreningar allt för farliga för att kunna tillåtas.93 Numera har dessa 
fabriker och fallfärdiga byggnader rivits för att ge plats åt små hantverkarfirmor som 
möbelsnickare etc. Det är en del av stadens stadsförnyelseprocess att bevara områdens 
genuina prägel.94  

Raval har alltid haft problem med kriminalitet och droger. Men på senare tid har tveksamma 
hostels och kvarter med droghandel och prostitution sanerats bort. Detta har gjort att folket 
som bodde i dessa kvarter tvångsflyttats ut till Barcelonas perifera områden. 95 Här verkar 
filosofin vara att det man inte ser finns inte. Så länge man inte ser problemen störs man inte 
av dem.96    
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Centralt belägna Raval med närhet till många arbetstillfällen och låga hyror har alltid lockat 
till sig i invandrare och personer som bor i området temporärt. Det som framförallt bidrar till 
en ökad segregation är språkbarriärer, kulturchock, rasism och fördomar. 97   

Södra Raval har traditionellt varit den del av området som varit i sämst skick, med den undre 
världens centrum lokaliserat här. Men placeringen av den nya polisstationen och uppförandet 
av flera butiker, studentbostäder och kontorskomplex har gjort att det bara är en skugga av sitt 
forna jag, även om en hel del finns kvar sedan förr.98 Flera ”nya” konstnärer har skaffat 
studios i Raval99. I norra Raval däremot har lägenheterna och affärslokalerna blivit väldigt 
attraktiva och priserna trissas. Detta beror delvis på närheten till Placa Catalunya, som anses 
vara stadens hjärta. I och med stadens linje att uppfräschningen ska gå i kulturens tecken har 
man uppfört flera museer i området. Tack vare EU-stöd har Barcelona stad, tillsammans med 
privata investerare, kunnat möjliggöra (eller påbörja) denna nyomdaning av staden. 
Satsningar sker främst, förutom nyrenoveringar av fastigheter och infrastruktur, på 
arbetstillfällen, utbildning, och hälsovård. 100 Dessutom har man för att minska 
konsekvenserna av förnyelsen reserverat flera av de nyrenoverade lägenheterna åt dem som 
redan bor i området.101   

Antalet arbetstillfällen fortsätter att öka, men på grund av Ravals befolknings låga 
utbildningsnivå går de oftast till arbetare från andra områden. Samtidigt som huspriserna 
fortsätter att stiga har den genomsnittliga inkomstnivån sjunkit, vilket bör medföra att folket 
måste flytta ut till omkringliggande orter eller förorter. Brottsligheten har sjunkit då flera av 
dessa orosmoment skeppats ut ur området.102   

Hälsoläget i Raval är dock fortfarande betydligt sämre än Barcelonas genomsnitt. Genom att 
det är ett så stort flöde av människor som flyttar in och ut ur området har allvarliga sjukdomar 
som AIDS och Malaria fått fäste här. Myndigheterna gör vad de kan, men har valt att fokusera 
mest på de nya hälsoproblemen som tuberkulos och missbruk.103  

För att skapa en någorlunda luftig stad bland alla trånga och snirkliga smågator var tanken att 
myndigheterna skulle skapa en s.k.”garden city” med många grönområden. Men i takt med att 
allt fler människor sökte sig till staden och att antalet bilar ökade kraftigt fick dessa områden 
ge vika för höghus och parkeringsplatser. Att man började bygga på höjden berodde också på 
att planerare och fastighetsägare ville maximera sina vinster. Parallellt med detta byggdes det 
i de norra delarna stora villor för höginkomsttagarna. Efter andra världskriget fram till mitten 
av 1970-talet byggdes stora höghusområden i utkanterna av Barcelona med syfte att ge tak 
över huvudet åt tidigare kåkstadsinvånare. Dessa var främst menade att hysa immigranter från 
andra delar av Spanien och andra länder. Detta har dock lett till att exempelvis området La 
Mina blivit stadens värst nedgångna område.104  

På senare tid har man, i och med att Barcelona är så tätbefolkat, försökt att återigen skapa 
grönområden med jämna intervall. Ingen i staden ska behöva ha mer än 200 meter till en 
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öppen grön yta är målet. Om detta klaras skulle säkerligen befolkningens hälsa förbättras 
ytterliggare då detta kan ge avkoppling etc. i det hektiska tempo som råder i metropolen.105   

Tack vare de Olympiska Spelen 1992 gavs Barcelona möjlighet att genomföra en radikal 
förändring av stadsbilden. Stadens myndigheter investerade i stora infrastrukturella projekt för 
att komma tillrätta med de största innerstadsproblemen. Gentrifikationsprocessen har haft 
kulturen som riktmärke. Det handlar då bl.a. om bevarandet av kulturminnen och satsningar 
på skolor, hotell och bibliotek via kvalitativ arkitektur, för att nämna några. Under OS 
byggdes bostäder åt idrottsmännen på övergivna industritomter. Tanken var att dessa bostäder 
skulle komma att användas långsiktigt av stadens invånare efter spelen. Men än idag gapar 
flera av dem tomma. Speciellt svårt har man att få markplanslokalerna uthyrda. En orsak är att 
avståndet till CBD är för stort, men även att man valt att bygga ett område som är så 
glesbefolkat, jämförelsevis 60 bostäder per hektar mot innerstadens 150, är en stor orsak till 
problemen. Dessutom verkar de boende mer benägna att spendera sina pengar inne i stadens 
centrum eller i närliggande shoppingcentrum, vilket bidrar ytterligare till svårigheten att locka 
affärsinnehavare till platsen.106                                 

                                                

 

105 http://www.geographyfieldwork.com/BarcelonaUrbanDetail.htm 060214 
106 Ibid 060214 

http://www.geographyfieldwork.com/BarcelonaUrbanDetail.htm
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3.2 Information från statistik  

Nedan redogörs för den empiri vi inhämtat från Institut d´Estadistica och från Internetsidor 
som rör Barcelona. I de fall där tabeller inte finns hänvisar vi till appendix.  

Invånarantal  

Barcelona stad har avbefolkats i vågor under årens lopp. Dock har det skett en ökning på 
senare tid igen.107 Anledningen till att det är siffror för t.ex. både 1985 och 1986 är att 
informationen längre ned i kapitlet varierar. Befolkningsutvecklingen från 1985 till 2005 ser 
ut som följer:   

Invånarantal

    

1985

 

1986

 

1995

 

1996

 

2000

 

2001

 

2004

 

2005

 

Barcelona

 

1.769.014

 

1.701.812

 

1.614.571

 

1.508.805

 

1.496.266

 

1.505.325

 

1.578.546

 

1.612.237

 

referens          

   

108

  

Figur E: Befolkningsutveckling för Barcelona stad.  

För distrikten har endast statistik om invånarantal för 1985, 1995 och 2005 kunnat erhållas. 
Den ser ut som följer. 

Invånarantal

   

1985

 

1995

 

2005

 

Ciutat Vella

 

101.264

 

83.829

 

116.602

 

Les Corts 89.668

 

81.864

 

82.879

 

Sant Marti 216.810

 

205.359

 

222.931

  

referenser  
109

  

110

  

111

  

Figur F: Totalt antal invånare i distrikten Ciutat Vella, Les Corts och Sant Marti 1985, 1995 och 2005.  

Åldersfördelning  

Den procentuella fördelningen över åldersgrupperna, 1986, är ganska jämt fördelad i samtliga 
distrikt. Området Les Corts är det distrikt som har högst andel unga invånare medan Ciutat 
Vella har lägst antal unga. Samtidigt är siffrorna de omvända när det gäller de äldre 
invånarna. Sant Marti följer Barcelonas snitt ganska precis med en jämnare åldersfördelning. 
112 

Tio år senare var det färre unga och fler äldre i samtliga distrikt förutom åldersgruppen 15-24 
i Les Corts där en marginell ökning skett. 113 Vid mätning av befolkningsmängd år 2000 var 
nivåerna praktiskt taget de samma som för 1996. Dock har de två yngsta åldersgrupperna 
minskat medan andelen äldre ökat ytterliggare något.114 

                                                

 

107 http://www.geographyfieldwork.com/BarcelonaModel1.htm 060214 
108 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap02/C0201010.htm 060520 
109 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 156 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1985.  
110 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 94 ff La Salut de Barcelona 1995. 
111 http://bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad05/sexe/sexe02.htm 060421  
112 Ajuntament de Barcelona (1988) s. 57 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1986. 
113 Ajuntament de Barcelona (2001). Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2000  
114 Ibid 

http://www.geographyfieldwork.com/BarcelonaModel1.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap02/C0201010.htm
http://bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad05/sexe/sexe02.htm
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Under perioden 1986-2000 har andelen unga invånare minskat rejält. Störst skillnad är det för 
Les Corts där åldersgruppen 0-14 minskat från 21% till 12,3%. Parallellt med denna 
utveckling har andelen personer i de äldre befolkningsgrupperna ökat med en markant ökning 
gällande personer över 65 år i Les Corts och Sant Marti. För utförlig tabell se appendix 1.  

Arbetssituation  

Att ha en bra hälsa inkluderar även att man mår bra även om man har någon sjukdom eller 
något handikapp. Personernas arbetssituation är en faktor som spelar stor roll i 
sammanhanget. Ciutat Vella är det område i hela Barcelona som hade störst andel arbetslösa 
år 1986 medan Les Corts låg under snittet för staden. Sant Marti hade ungefär samma andel 
arbetslösa som Barcelona i stort. År 1996 har andelen arbetslösa stigit för samtliga distrikt 
samtidigt som antalet invånare sjunkit i Barcelona. Mest har den ökat i Ciutat Vella och minst 
i Les Corts. Sedan 2001 har arbetslöshetsnivån legat konstant runt 5 % för Barcelona totalt. 
Däremot saknas uppgift för de olika distrikten.115   

Den procentuella andelen arbetslösa blir således som följer nedan i respektive område.  

Arbetslöshet

    

1986

 

1996

 

2001

 

Barcelona 5,56%

 

9,10%

  

5,2%

 

Ciutat Vella

 

8,08%

 

12,80%

  

6,9%

 

Les Corts 4,06%

 

6,90%

 

4,5%

 

Sant Marti 6,08%

 

9,90%

 

5,4%

  

referenser  
116

  

117

 

118 

  

Figur G: Arbetslösa personer i procent av den totala befolkningen.  

Utbildning  

När det gäller utbildningsnivå var det tidigare ett glapp mellan hur många som utbildade sig i 
Ciutat Vella och Sant Marti jämfört med i Les Corts. De två förstnämnda distrikten hade en 
betydligt lägre andel studenter både gällande gymnasium och universitet. På senare tid har 
detta glapp minskats men fortfarande är det fler personer (procentuellt sett) med 
universitetsexamen som bor i Les Corts jämfört med de andra två distrikten.  
År 1986 var det betydligt fler i Les Corts som utbildade sig än i de andra studieområdena. Les 
Corts ligger även mycket högre än snittet (såväl för gymnasium som universitetsutbildning) i 
Barcelona medan Ciutat Vella och Sant Marti ligger långt under snittet.119   

När vi studerat samma utbildningar för 1996 har det skett en ökning i antal utbildade totalt 
sett i Barcelona. Detta samtidigt som Ciutat Vella och Sant Marti ökat betänkligt och ligger på 
samma nivå som Les Corts när det gäller gymnasieutbildning. För universitetsutbildning har 
det ökat för alla distrikt men fortfarande ligger Les Corts i topp.120  

                                                

 

115 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap10/C1005010.htm

 

060520 
116 Ajuntament de Barcelona (1988) s. 156 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1986 
117 http://bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i1002038.htm (stat för 1996) 060423 
118 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap10/C1002040.htm 060520 
119 Ajuntament de Barcelona (1988) s. 128 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1986 
120 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad96/nivi/nivi02.htm 060520 

http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap10/C1005010.htm
http://bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i1002038.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap10/C1002040.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad96/nivi/nivi02.htm
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För 2005 har det skett en ökning i samtliga distrikt gällande gymnasieexaminerade samtidigt 
som det skett en tillbakagång i antal universitetsstudenter. I Les Corts har antalet 
gymnasiestudenter nästan dubblerats jämfört med 1996. Övriga distrikt har ökat marginellt.121 

För tabell se appendix 2.  

Utveckling av bostadspriser  

Nästan alla distrikt i Barcelona har upplevt en fördubbling i prisnivåer under de senaste sex 
åren. Ciutat Vella är det område som ökat mest med en ökning med 20 % varje år under denna 
period. Främst är det Sant Marti som följt denna trend, startad av Ciutat Vella. Dessa distrikt 
som nu börjar närma sig de riktigt dyra i staden är samma områden som för tio år sedan var de 
allra billigaste att bosätta sig i. De s.k. budgetdistrikten existerar inte längre, tittar man på 
Ciutat Vella är prisnivån nu i det närmaste på samma nivå som Les Corts.122   

Över lag har huspriserna i Barcelona stigit rejält under den senaste 10-årsperioden. Orsaker 
som en starkare ekonomi i landet och gynnsammare arbetsklimat samt lägre ränta har bidragit 
till utvecklingen på fastighetsmarknaden. Till detta kommer stadens ökade popularitet bland 
utländska köpare av bostäder samt en explosionsartad ökning inom turism.123 

 

Figur H: Utveckling av bostadspriser perioden 1994 – 2003.124  

I den äldsta delen av Barcelona, dvs. Barrio Gotico, finns det av förklarliga skäl många dåliga 
fastigheter. Dessutom är gatorna trånga och smutsiga i jämförelse med resten av staden. 
Traditionellt sett har de invånare som har mycket pengar valt att flytta till andra områden än 
Gotico. Men de senaste tio åren har det skett en förändring, delvis pga. av den process som 
började med satsningen på OS 1992. Området har på denna tid gått ifrån att vara ett av de 
sjabbigaste till ett av de trendigaste. Området befolkas i högre grad av unga människor idag 
jämfört med förr. Men Ciutat Vella i stort har fått en äldre befolkningssammansättning. 
Brottsligheten har minskat betydligt men är fortfarande ett orosmoment. Ju längre ned mot 
havet man kommer desto större är risken för att bli utsatt för brott, delvis p.g.a. att det finns 
mycket turister i rörelse här.125  

                                                

 

121 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad05/nivi/nivi02.htm 060520 
122 http://www.spanishpropertyinsight.com/barcelona_property_guide_3.htm 060516 
123 Ibid 060516 
124 Ibid 060516 
125 Ibid 060516 

http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad05/nivi/nivi02.htm
http://www.spanishpropertyinsight.com/barcelona_property_guide_3.htm
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Samma sak har skett i de flesta delarna av Ciutat Vella. I t.ex. Barceloneta har det skett en 
radikal förändring. De som bodde i området förr var arbetare och därför blev standarden på 
husen därefter. Men i och med OS 1992 skedde en förändring som bidrog till att området idag 
är en av de mest eftertraktade platserna att bo på i Barcelona. Dock finns det fortfarande vissa 
problem med att få markplanslokaler uthyrda. Ofta handlar det om yngre personer som vill ha 
en liten bostad i ett attraktivt område med närhet till havet. Men kombinationen av nytt, litet 
och strandnära gör att priserna stiger och idag ligger nivån betydligt högre än Barcelonas 
genomsnitt (i Barceloneta kostar det i snitt 4.500 euro per kvadratmeter jämfört med 
Barcelonas 3.700 euro). 126  

Mitt i Ciutat Vella ligger Raval som alltid varit ett av Barcelonas fattigaste områden, vilket 
har bidragit till en hög nivå av kriminalitet. Flera av byggnaderna i Raval behöver fortfarande 
genomgå stora renoveringsinsatser, trots att det har blivit mycket bättre än vad det var under 
1980-talet och tidigare. Som ett led i att förverkliga detta har myndigheterna börjat 
tvångsinlösa fastigheter från hyresvärdarna eftersom att dessa inte kunnat eller velat rusta upp 
sina fastigheter. Genom placeringen av Barcelonas museum för modern konst (MACBA) och 
universitetet hoppas man kunna få till ett skifte i karaktär på området.127  

I Sant Marti, som inhyser Olympiska Byn, har man genom OS-satsningen anlagt och gjort i 
ordning de stränder som länge varit bortglömda. Uppfräschningen av strandområdena och 
området längs med Avenida Diagonal har medfört att Sant Marti börjat skifta karaktär från 
nergånget till lyxigt. Men fortfarande finns det väldigt mycket att förbättra. Det handlar då 
främst om områdena norrut sett från Diagonal. Flera av de planerade byggnaderna är dock 
redan avsedda för kommersiella bruk, men det har flera fastighetsägare ignorerat och valt att 
bygga även bostäder, trots hot om påföljder. I det tredje distriktet vi studerat, Les Corts, har 
det också skett en stegring i pris, men här är den inte lika markant. Detta beror delvis på att 
det redan långt innan OS var ett av de dyrare områdena att köpa bostad i.128  

Samtidigt som bostadspriserna stigit har också befolkningens ekonomiska situation förbättrats 
sedan slutet av 1980-talet i både Ciutat Vella och Sant Marti. I Les Corts, som i och för sig 
ligger betydligt högre, har det dock skett en liten stagnation.129                   

                                                

 

126 http://www.spanishpropertyinsight.com/barcelona_property_guide_3.htm 060516 
127 Ibid 060516 
128 Ibid 060516 
129 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/renda/icef/dte.htm 060520  

http://www.spanishpropertyinsight.com/barcelona_property_guide_3.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/renda/icef/dte.htm


 

36

 
Immigration och emmigration  

En faktor som är av vikt att studera för utbredning respektive minskning av sjukdom är 
befolkningsförflyttningar. Detta då risken att sjukdomar sprids ökar om det är mycket 
människor i rörelse. Dessutom är det intressant att titta på migrationsmönster då olika 
områden skiftar karaktär beroende på bl.a. ekonomiska faktorer.  

Barcelona stad har haft en stadigt uppåtgående kurva när det gäller invandring till staden130. 
Men då det samtidigt sker en avflyttning varje år blir flödet av människor stort.   

Antalet personer som flyttade in till de olika distrikten har mellan 1985 och 1995 ökat stadigt 
årligen för alla studerade områden. Vid kontroll år 2004 kunde man notera en minskning i 
antalet personer som flyttade in till respektive distrikt.  
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Figur I: Antal immigranter i distrikten under åren 1985131, 1995132 och  2004133.  

Totalt sett för Barcelona stad skedde det en ökning från 41.676 134 inflyttade personer år 1985 
till 78.560 135 personer år 1995. År 2004 kunde man däremot notera att antalet inflyttade 
personer var 38.026 136. Alltså hade det skett en markant minskning detta år jämfört med 
1995.         

                                                

 

130 http://geographyfieldwork.com/BarcelonaXRay.htm 060214 
131 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 21 Estadistica Municipal Butlleti 1985 
132 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 57 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995. 
133 Ajuntament de Barcelona (2005) s.73 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.  
134 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 21 Estadistica Municipal Butlleti 1985 
135 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 57 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995.  
136 Ajuntament de Barcelona (2005) s.73 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.  
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När det gäller antalet personer som flyttade från distrikten under dessa år följer kurvan de 
inflyttade nästan identiskt, dock är det i detta fall frågan om ett lite högre antal personer.   
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Figur J: Antal emigranter i distrikten under åren 1985137, 1995138 och 2004139.  

Nedanstående fakta är baserade på samma källor som angetts i tabellerna ovan gällande 
migration. Det handlar om differensen mellan inflyttade och utflyttade i områdena.  

Distrikten har haft en negativ befolkningsutveckling under de studerade åren. Undantaget är 
Les Corts 1985 då det flyttade in 511 personer fler än antalet som flyttade ut. Annars se det ut 
på följande sätt: Ciutat Vella hade en negativ differens år 1985 med 1.695 personer, år 1995 
med 1.013 personer och år 2004 med 3.240 personer.  

Les Corts har som nämnts ovan haft en ökning under 1985. Annars följer även detta distrikt 
den negativa trenden då man år 1995 minskade med 1.018 personer och år 2004 med 1.089 
personer. Sant Marti som är det distrikt, av de vi studerat, som har flest antal invånare 
förlorade år 1985 1.361 personer vilket var lite mindre än hälften av antalet emigranter år 
1995 då befolkningen minskade med 2.424 personer. Vid mätningen år 2004 var minskningen 
2.612 personer.  

Värt att notera är att det år 1995 skett en markant ökning i antal inflyttade såväl som utflyttade 
i samtliga studerade distrikt. Dessutom har 1985 och 2005 någorlunda lika nivåer i samtliga 
distrikt.   

Barcelona stad har under flera år minskat i befolkningsantal. År 1985 minskade invånarantalet 
med 8.610 personer för att 1995 förlora hela 20.609 personer och 2004 ytterliggare 21.013 
personer. Detta kan bero på att huspriserna de senaste åren stigit explosionsartat. Effekterna 
av en föryngringsprocess består delvis i att huspriserna tenderar att skjuta i höjden. I 
Barcelona steg priserna med 131 % under femårsperioden fram till OS. För övriga Spanien 
låg stegringen på 83 %. Bland de konkreta förändringar som skett i staden i och med OS är 78 
km ny väg, förbättrade avloppssystem, en ökning av grönområden och stränder med 78 % 

                                                

 

137 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 21 Estadistica Municipal Butlleti 1985 
138 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 57 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995. 
139 Ajuntament de Barcelona (2005) s.73 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.  
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samt en 268 %-ig ökning av dammar och fontäner. Dessa försköningar av stadsbilden bidrog 
givetvis till prisökningen.140  

Trygghet  

En del i att ha en god hälsosituation ligger i att känna sig trygg. Nedan följer tabell över 
antalet polisaktioner under de åren vi studerat. Det handlar t.ex. om ingripanden, utryckningar 
och övervakning. Statistiken från 1985 är ytterst bristfällig eftersom att statistik inte förts över 
alla polisaktioner på samma sätt som för de andra åren. Att statistiken kan variera betänkligt 
kan enligt personal på Institut d´Estadistica ha att göra med att man valt att inkludera olika 
saker i statistiken från år till år. Som tex. statistik för Ciutat Vella 1985 respektive 1995.   

Men det vi kan utläsa är att antalet ingripanden av polis ökat dramatiskt i samtliga distrikt från 
1985 till 1995. Sedan har det hållit sig på någorlunda jämn nivå förutom för Ciutat Vella där 
det skett en minskning. För staden i stort har det dock skett en ökning hela tiden.  

Polisaktioner

    

1985

   

1995

   

2004

 

Barcelona 30.826

 

Barcelona 113.653

 

Barcelona 129.424

 

Ciutat Vella 2.856

 

Ciutat Vella

 

24.714

 

Ciutat Vella 

 

19.046

 

Les Corts 1.638 (4.347)

 

Les Corts 12.595

 

Les Corts 7.471(13.113)

 

Sant Marti 1.335

 

Sant Marti 10.392

 

Sant Marti 10.531

  

referenser 
141

   

142

   

143

  

Figur K: Antal polisaktioner i respektive område.   

För 1995 har de statistiska myndigheterna i Barcelona valt att räkna Les Corts ihop med 
Sarria-Gervasi. Då blir siffrorna 12.595 aktioner. Om man då gör samma sak för 1985 blir 
siffrorna för dessa områden: Les Corts (1.638) + Sarria-Gervasi (2.709) = 4.347 stycken 
aktioner. För år 2004 blir siffrorna för dessa två distrikt (7.471) + (5.642) = 13.113 aktioner.  

Värt att notera under perioden 1995 till 2004 är att antalet polisaktioner i distrikten Nou Barris 
och Sant Andreu samt Montjuich i princip har ökat hela tiden under denna period.144   

Sjukhus etc.  

Antalet sjukhus i Barcelona har varit mer eller mindre konstant under de senaste 20 åren. Det 
har skett en ökning från 64 sjukhus till 70 under denna period. Beroende på hur man valt att 
räkna och dra distriktsgränser så har antalet förändrats något (för Les Corts är det egentligen 
tre stycken sjukhus 1985 men ett av dessa räknades till angränsande distrikt). Dessutom har 
antalet privatkliniker antingen slagits ihop med andra eller inkorporerats i större sjukhus eller 
försvunnit helt. Anmärkningsvärt är att det i Sant Marti, som har flest invånare, endast finns 
ett sjukhus. Medan det i Les Corts, som har lägst antal invånare, finns tre stycken sjukhus. 
Visserligen har invånarna i Sant Marti förutom sitt eget sjukhus relativt nära till ett större 

                                                

 

140 http://www.hbosplc.com/economy/includes/06-07-05OlympicsandHousePrices.doc

 

060516 
141 Ajuntament de Barcelona (1986) kap. 2.2.2. Estadistica Municipal Butlleti 1985. 
142 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 250 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995. 
143 Ajuntament de Barcelona (2005) s. 283 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005. 
144 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 250 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995. 
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sjukhus som heter Hospital de Sant Pau och ligger i Horta-Guinardo. I Ciutat Vella har det 
under samtliga studerade år funnits tre sjukhus. 145  

När det gäller service inom vården har vi valt att redovisa antalet sjukhussängar. Dessa har 
totalt sett minskat över denna period. Men i Les Corts har antalet ökat liksom i Ciutat Vella. 
Det finns stora sjukhus i Barcelona som ligger utanför dessa distrikt och som kan ta emot 
patienter från alla områden.  

Sjukhussängar

    

1985

 

1995

 

2004

 

Barcelona 11.517

 

11.319

 

10.775

 

Ciutat Vella

 

594

 

680

 

578*

 

Les Corts 264

 

534

 

511

 

Sant Marti 45

 

40

 

18**

  

referenser  
146

  

147

  

148

 

* Om Clinic Peracamps saknas uppgift. 
** Saknas uppgift för alla delar av sjukhuset.  

Figur L: Antalet sjukhusbäddar i Barcelona.  

Sjukhusbesök för vård  

Då antal sjukhusbesök för vård inte finns per distrikt för alla år redovisar vi nedan endast för 
hela Barcelona. Om man jämför 1985 med 1995 kan man se en tydlig minskning i antalet 
sjukhusbesök från 175.204149 till 138.450150. Tittar man däremot på 1995 och 2004 har det 
skett en stor ökning istället till 183.325 besök för vård151.  

Sjukdomar  

Då myndigheterna i Barcelona valt att titta på antalet nya fall av Hepatit B och Tuberkulos 
under åren har vi valt att göra det samma. Dessa sjukdomar anses vara bra indikatorer på 
ohälsa och ekonomisk situation. Detta då dessa sjukdomar är förekommande bland fattiga och 
trångbodda människor i städer.   

Till skillnad från trenden i Barcelona har antalet fall av Hepatit B minskat i princip hela tiden 
för de utvalda distrikten. För staden i stort skedde det en minskning i antal nya fall från 1985 
till 1995 för att sedan öka igen. För distrikten kan man se att det i Ciutat Vella upptäcktes lika 
många nya fall för alla åren, medan man i Les Corts inte registrerat något fall under 1995 och 
2005. I Sant Marti har antalet nya fall ökat något fram till 1995 och minskat år 2005.   

                                                

 

145 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 84 f Estadistica Municipal Butlleti 1985. , Ajuntament de Barcelona 
(1996) s. 90 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995. och  Ajuntament de Barcelona (2005) s.100 f 
Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005. 
146 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 84 f Estadistica Municipal Butlleti 1985. 
147 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 90 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995.  
148 Ajuntament de Barcelona (2005) s.100 f Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005. 
149 Generalitat de Catalunya (1985) s. 26 Les Altes dels Hospitals D´Aguts de Catalunya 1982 i 1985.  
150 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 92 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995.  
151 Ajuntament de Brcelona (2006) s. 101 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.   
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Hepatit B

    
1985

 
1995

 
2005

 
Barcelona 102152

 
89153

 
98154

 
Ciutat Vella

 
4

 
4

 
4

 
Les Corts 5

 
0

 
0

 
Sant Marti 10

 
11

 
6

  

referenser  
155

  
156

  
157

  

Figur M: Antal konstaterade nya fall av Hepatit B varje år.   

Antalet nya fall av Tuberkulos, i distrikten, har gått i vågor med en topp 1995, men i hela 
Barcelona har det minskat kontinuerligt. Samma år (d.v.s. 1995) som antalet personer som 
flyttade in och ut ur de olika distrikten var som högst registrerades också de flesta antalen fall 
av Tuberkulos. Tuberkulos har ett nära samband med dåliga bostäder och trångboddhet. 
Ciutat Vella har traditionellt varit det område där fastigheterna varit bland de sämsta och där 
folk bott som trängst. I Les Corts är det extremt få fall av Tuberkulos. I detta område är husen 
också av lite bättre standard.    

Tuberkulos

    

1985

 

1995

 

2005

 

Barcelona 883158

 

809159

 

788160

 

Ciutat Vella

 

100

 

172

 

133

 

Les Corts 9

 

16

 

10

 

Sant Marti 63

 

102

 

51

  

referenser 
161

  

162

 

163 

  

Figur N: Antal konstaterade nya fall av Tuberkulos varje år.  

Vid studie av utveckling gällande andra sjukdomar, som bronkit och diabetes, har vi tydligt 
kunnat se att det i större utsträckning är de äldre invånarna som drabbats.164 Generellt pekar 
siffrorna gällande utveckling av sjukdomar på en betydande förbättring sedan 1994.165   

                                                

 

152 Generalitat de Catalunya (1985) s. 54 Les Altes dels Hospitals D´Aguts de Catalunya 1982 i 1985.. 
153 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 86 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 1995.  
154 Ajuntament de Barcelona (2006) s.96 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.  
155 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 82 f Estadistiques de Salut 1985.  
156 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 65 ff + 94 Estadistiques de Salut 29.  
157 CSB Consorci de Barcelona (2006) s. 38 + s. 65 Estadistiques de Salut. 
158 Generalitat de Catalunya (1985) s. 54  
159 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 91 Estadistiques de Salut 29.  
160 Ajuntament de Barcelona (2006) s.96 Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona 2005.  
161 Ajuntament de Barcelona (1986) s. 82 f Estadistiques de Salut 1985. 
162 Ajuntament de Barcelona (1996) s. 65 ff + s.94 Estadistiques de Salut 29.  
163 CSB Consorci de Barcelona (2006) s. 38 + s. 65 Estadistiques de Salut. 
164 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i0303068.htm 060523 
165 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i0301038.htm och 
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap03/C0301030.htm  060523 

http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i0303068.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari98/i0301038.htm
http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/anuari/cap03/C0301030.htm
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Hospital Del Mar  

Det sjukhus som är av intresse är det officiella  OS-sjukhuset Hospital del Mar. Detta då det 
är lokaliserat i olympiska hamnen i Barceloneta. Tidigare var detta de fattigas sjukhus och det 
naturliga valet för de som bodde i hamnområdena och gamla stan (Ciutat Vella).    

Hospital del Mar

    

1985

 

1995

 

2004

 

Sjukhusbesök för vård (i antal besök) 10.099

 

14.994

 

22.801

 

Sjukhusbäddar (i antal) 397

 

425

 

392

 

Sjukhusanställda (i antal tjänster) 876

 

xx

 

1.260

 

Genomssnittlig vistelse (för patienter i antal 
dygn) 12,5

 

9,63

 

7,1

  

referenser  
166

  

167

  

168

  

Figur O: Statistik för Hospital del Mar 1985 - 2004  

Antalet sjukhusbesök har stigit årligen mellan 1985 och 2004 medan antalet bäddar har ökat 
fram till 1995 för att sedan dras ned på 2004. Samtidigt har den genomsnittliga vistelsetiden 
för patienterna minskats från 12,5 dygn till 7,1.  

1985 bodde 61,5 % 169 av sjukhusets patienter i Ciutat Vella eller Sant Marti vilket är i princip 
samma antal tjugo år senare då siffran var 67 %170.    

3.3 Information från respondenter  

I denna del presenteras först den information vi mottagit från respondenterna, om det är någon 
annan källa så anges det. Det handlar således om de svar vi fått samt hur vi tolkat dessa. Vi 
har valt att strukturera upp svaren enligt de stöttepelare vi byggt uppsatsen på. Därefter 
redogör vi för våra observationer.  

Då vi, som nämnt tidigare, har använt oss av öppna samtalsintervjuer har vi låtit respondenten 
få berätta ganska fritt. Detta har lett till att vi endast har ett fåtal utgångsfrågor som är 
gemensamma för alla intervjuer. Utefter dessa har vi kategoriserat svaren för att tydliggöra 
situationen i Barcelona. Dock har vi kunnat se tydliga likheter och skillnader i 
respondenternas berättelser.  

 

Barcelona före och efter OS 1992?   

Samtliga respondenter uppgav i princip samma saker när vi frågade om hur de upplevde att 
det är att leva i Barcelona före och efter OS 1992. Man menade att staden tidigare känts lite 
smutsig och ful på sina håll. Idag tycker de att staden blivit renare och trevligare. Givetvis 
finns det fortfarande delar av de områden vi frågat om som kräver en hel del jobb för att bli 

                                                

 

166 Ajuntament de Barcelona (1985) s. 43 Institut Municipal D´Assistencia Sanitaria Memoria 85. 
167 IMAS (1997) s. 36  
168 IMAS (2004) s. 111  
169 Generalitat de Catalunya (1985) s. 81  
170 IMAS (2004) s. 111  
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acceptabla. Respondenterna angav att såväl strandområdet kring det som idag är Port Olympic 
(olympiska hamnen i Barceloneta) och större delen av Ciutat Vella har förändrats till det 
bättre idag jämfört med förr. Les Corts ansåg de inte ha påverkats så mycket, i alla fall inte 
märkbart. Men de flesta angav dessutom att de inte hade så stor erfarenhet av just detta 
distrikt och att detta kan inverka. Men generellt menade de att Les Corts redan innan OS var 
ett välmående distrikt och därför upprustas hela tiden vid behov eftersom att det finns pengar 
där.  

En respondent klargör tydligt en syn som kan sägas sammanfatta alla intervjuades åsikter:  

”Innan OS var hamnområdet i Ciutat Vella sjabbigt, dit gick man bara inte. I och med OS 
rustade man upp området så att det blev ett mer attraktivt område som man gärna besökte.”  

Samma sak gäller för de mer centrala delarna av staden som blivit upprustade. Om det beror 
enbart på OS eller inte är de dock oense om. Men att det blivit betydligt bättre på senare tid är 
respondenterna helt överens om.  

De två citaten nedan redogör på ett bra sätt synen på förändringen i stadsbilden:  

”Både hamnområdet och båda sidorna av Ramblas (Raval och Barri Gotic) som ligger i 
närheten av hamnen har blivit betydligt säkrare områden att gå i på senare tid. Dock vet jag 
inte om det beror på OS eller inte. Det kan även ha att göra med att myndigheter ansåg att 
man var tvungen att rusta upp dessa områden då det gått så lång tid sedan de byggdes. De 
har stått och förfallit under lång tid.”  

”Förr kunde man inte ens gå in i Barceloneta för att det fanns så mycket ”skit” där. Eller 
rättare sagt, inga normala gick dit, det var bara skumma hamnområden. Men generellt tycker 
jag att det alltid har känns förhållandevis tryggt att gå ut på stan oavsett tid på dygnet. 
Visserligen fanns det och finns fortfarande områden man bör hålla sig ifrån.”  

Alla vi pratat med var rörande överens om att ju längre norr ut från hamnen man kommer 
staden sett desto bättre är områdena. Men man ansåg också att de södra delarna blivit mycket 
bättre och tryggare.  

”T.ex. Placa Real vid Ramblas har alltid varit ett ökänt tillhåll för knarklangare och annat 
löst folk. Men idag skulle jag inte ha några problem med att gå dit. Givetvis är det oundvikligt 
att det förekommer tveksamma saker i en så pass stor stad när det är sådana mängder 
människor i omlopp hela tiden.”  

Trots alla uppfattade förbättringar fanns det fortfarande en viss tvekan och reservation för en 
del områden som ligger i de uppfräschade områdena. Exempelvis Raval uppfattas fortfarande 
(av våra respondenter) som osäkert och sjabbigt. Detta trots placeringen av och utbyggnaden 
av polisstationen i området.   

En respondent uttryckte det så här:  

” Jag går inte gärna in där om jag inte har något ärende, trots att det blivit mycket renare 
och fräschare. Men det kan lika gärna vara en psykologisk grej att har det en gång varit på 
ett sätt får man för sig att det alltid kommer att vara så.”  
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Genom placeringen av polisstationen i södra Raval har man till viss del lyckats rensa upp 
bland de kriminella elementen. Flera uppgav att det tidigare var så att om man råkat komma in 
på fel gator har varit svårt att undgå att se den prostitution som fanns där. På senare tid har 
man dock märkt att denna försvunnit från centrum. Det uppfattas som tryggare och 
behagligare att gå i dessa områden nu.   

En respondent tyckte inte alls att det var något problem med Raval nu:  

”Raval i Barcelona har ju blivit mycket bättre jämfört med hur det var förr. Min syster som 
bor där sedan länge har fått en mycket bättre lägenhet än vad hon hade förut.”   

 

Stadsbilden förr och nu  

På frågan om de sett någon skillnad i vilken typ av folk som bor i områdena nu jämfört med 
förr svarade de flesta att pga. den markanta prisstegring som de upplevt på senare tid har det 
blivit en del förändringar. Detta har då också medfört att en del av deras gamla grannar flyttat 
och nya flyttat in. Men samtidigt tyckte de inte att det var så stor skillnad, som vi till en början 
trott, utan att det kan ha varit en naturlig konsekvens av att allt blir dyrare för varje år som 
går.    

 

Hälsoläget  

När det gäller standard på sjukhus och service framkom det att det alltid varit och troligen 
alltid kommer att vara så att de bättre och finare sjukhusen ligger längre norr ut i staden. Men 
även de andra stora sjukhusen har blivit upprustade och bättre. Respondenterna menade dels 
att:  

”Hälsoläget i Barcelona har blivit bättre efter OS, men jag tror inte att det beror på just OS i 
sig utan på att forskningen har gått framåt…”  

Dessutom menade de att sjukhusen som t.ex. Hospital del Mar blivit bättre:  

”Det finns ju finare och större sjukhus mer norrut i stan, mot bergen. Som t.ex. Vall d`Hebron 
som är ett välkänt sjukhus. Sjukhusen har i allmänhet blivit bättre efter OS, speciellt Hospital 
del Mar, som ni tittat på.”  

Det var inte någon av respondenterna som kunde peka på några direkta förändringar inom 
vården mer än att den blivit aningen bättre och likt allt annat lite dyrare.  

 

Trygghet   

En av respondenterna har tidigare arbetat som polis i just Raval. Denne menade på att södra 
delarna av Raval alltid har varit värre än de norra, även om hela området har varit tveksamt. 
Nu har åtminstone de norra delarna blivit bättre.   

Poliserna på stationen i Raval har de uppgett att de fortfarande är väldigt mycket småbrott i 
området. Speciellt sedan antalet turister fortsätter att öka så följer antalet fickstölder med. 
Massor med anmälningar görs varje dag och väntetiden är alltid 4-5 timmar i snitt enligt 
poliserna vi pratat med. 
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Även personalen på Internetcaféet vid Ramblas har märkt av detta:  

”I takt med att turismen ökat har vi märkt en ökning i antalet ficktjuvar inne på caféet. Varje 
dag får vi köra ut dom härifrån”  

I takt med att allt blivit dyrare menade respondenterna att många människor söker sig till 
närliggande orter p.g.a. orsaker som kostnader att leva i Barcelona och andra orter samt att det 
är så mycket folk i centrala staden.   

Två av respondenterna tyckte att det blivit en markant skillnad.  

”Förut bodde vi inne i Barcelona, men det var för mycket folk för oss så vi flyttade ut hit 
istället. Det är också mycket dyrare i Barcelona. Men nu känns det som att det nästan har 
blivit lika mycket folk och bilar här och det byggs ju nytt hela tiden. Barcelona växer hela 
tiden, så det dröjer väl inte länge innan alla (närliggande) orter sitter ihop med Barcelona.”    

3.4 Observationer  

För att komplettera övrig empiri i studien har vi valt att ge oss ut i de valda områdena för att 
genom observation få en bild att de eventuella likheter, skillnader och förändringar som finns 
i staden.  

Tack vare EU-stöd har Barcelona stad, tillsammans med privata investerare, kunnat 
möjliggöra (eller påbörja) denna nyomdaning av staden. Satsningar sker främst på, förutom 
nyrenoveringar av fastigheter, infrastruktur, arbetstillfällen, utbildning, idrottsanläggningar 
och hälsovård 171  Bland annat har detta resulterat i Hospital del Mars upprustning och 
sporthallen Fronton Ramblas och universitet Pompeu Fabra på Las Ramblas, samt 
universitetsfilialen och Centre for Contemporary Art i Raval.  

Det vi läst i rapporter om att man rensat bort problemelement som prostitution och 
knarkhandel i södra Raval och att dessa sökt sig till stadens utkanter har stärkts då vi kunnat 
observera ett att det står ett antal prostituerade kvinnor längs motorvägen när vi åkt med buss 
från Barcelona till närliggande orter. Dessa har enligt uppgift flyttat sin verksamhet ut hit från 
stadens centrum som framkommit vid intervjuer.   

Som en del i stadsomdaningskampanjen renoverar man kulturhus som t.ex. katedralen och 
teatrar och statyer. Detta ska bevara det genuina Barcelona. I Barcelonas vision finns kulturen 
i centrum och att områdena ska behålla sin genuina karaktär, vilket görs om det gamla 
bevaras. Nästan samtliga av de turistiska sevärdheterna renoverades helt eller delvis när vi 
besökte dem.  

Barcelona har dessutom en punkt i sin plan som går ut på att anlägga grönområden och 
mötesplatser med jämna mellanrum i staden för att invånarna ska integreras och mötas. 
Visserligen har vi sett en del grönområden och vad som kommer att bli grönområden, men 
fortfarande har man en del att jobba på för att uppfylla den punkten. På väldigt många platser 
har vi sett mycket människor mötas men det verkar mer vara personer ur samma 
”samhällsklass” som håller samman. 

                                                

 

171 http://www.geographyfieldwork.com/ElRaval.htm 060214 

http://www.geographyfieldwork.com/ElRaval.htm
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Ciutat Vella:   

I Ciutat Vella har vi sett väldigt mycket uteliggare och tiggare, främst på turiststråken som 
t.ex. Ramblas och längs hamnpromenaden. När vi däremot gått på gatorna i Les Corts har vi 
inte uppfattat någon uteliggare eller tiggare alls.   

Att det fortfarande förekommer knarkhandel relativt öppet har vi kunnat observera när vi 
promenerat i de smala gränderna i Gotiska kvarteren. Detta sker även öppet på Ramblas vid 
mörkrets intrång.   

På ett Internetcafé vid Ramblas har vi märkt att det finns mycket ficktjuvar.  Personalen 
förklarade också att de märkt en stor ökning av detta problem i takt med att antalet turister 
ökat. Vid flera besök på polisstationen i Raval har det alltid varit långa köer med nya 
brottsoffer där. Väntetiden är alltid 4-5 timmar i snitt enligt poliserna vi pratat med.  

För att få en bild av Raval har vi nästan dagligen promenerat genom olika delar av området. 
Norra delen av Raval känns betydligt behagligare att vistas i kvällstid än de nedre delarna. 
Anledningen till att det känns så kan bero på att här rör sig mer människor och här ligger de 
flesta affärerna. De södra delarna verkar inte heller vara lika prioriterade som de norra. 
Upprustningen har förvisso pågått ett bra tag men det syns tydligt att detta område har varit 
mer nedgånget att övriga delar av området.  

I områdena längre ner i Raval finns mörka och skuggiga gränder som präglas av stank med 
jämna mellanrum och sopor utanför trappuppgångar. Antalet tiggare är jämförelsevis väldigt 
stort.  

 

Bild 2: Uppfräschad gata i norra Raval.172    

Man kan se att många fasader är upprustade. Men går man runt hörnet och in i gränderna ser 
man en helt annan sida. Nya trendiga affärer ligger vägg i vägg med ”ruckel”.  

När det gäller Barceloneta, som är ett av de områden som förändrats mest genom OS syns 
tydligt att detta område har rustats upp nyligen, även om det har börjat komma klotter på det 
nya. Även här kunde vi på flera håll tydligt se att det, förutom de nya byggnaderna, är 

                                                

 

172 Eget foto. 060423 
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fasaderna man renoverat. Men när vi gick in i gränderna såg det ut som att tiden stått stilla. 
Mycket är till för besökare då hela strandpromenaden kantas av barer, restauranger, affärer 
samt strand. Dessutom ligger fritidsbåtarna, som ersatt de tidigare fraktfartygen, tätt på rad. 
Enligt vad vi sett på bild har tidigare ”kåkstadsområden” ersatts av ett casinokomplex och 
skyskrapor som innehåller hotell och kontor.   

 

Bild 3: Bostäder i Barceloneta.173  

 

Les Corts:   

Som nämnts tidigare har störst fokus lagts på Ciutat Vella, men det vi kunnat observera i Les 
Corts är följande:  

I detta område som ligger nordväst i staden fick vi intrycket att gatorna är bredare och renare 
än i de andra studieområdena. Vi upplevde det även som att det inte var lika tätt med folk i 
området och att det var lite kallare och renare luft. Dessutom var kommunaltrafiken bättre 
med nya tåg och renare tunnelbanestationer. Detta medan pendeltågen i nedre delarna av 
Barcelona var fulla med klotter och betydligt smutsigare.  

Till synes är människorna mer välklädda här och restauranger och affärer dyrare, än jämfört 
med gamla stan. Dock ska det påpekas att vi upplevde oss bli sämre bemötta i affärer jämfört 
med i Ciutat Vella, som att de prioriterade vissa kunder. Man kände sig flera gånger 
malplacerad. Så kändes det inte i andra delar av staden. Dock kändes det tryggare att 
promenera på gatorna i Les Corts än i Gotiska kvarteren, speciellt på kvällstid.         

                                                

 

173 Eget foto. 060429 
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Sant Marti:   

Området i sig består av såväl tomma fallfärdiga fabriker och nya bostadshus och exklusiva 
bilhandlare. En gata som Calle Llacuna har gamla industritomter (som byggs om till vad som 
ska bli 22@barcelona) på ena sidan och nybyggda fastigheter på den andra. Kontrasterna 
kunde inte ha varit större.   

Längs båda sidor av Avenida Diagonal byggs det för fullt, både kontorskomplex, lyxhotell 
och bostadshus (som ser ut att vara ämnade för en välbeställd krets). Längre upp i Sant Marti, 
dvs. från Avenida Diagonal och norrut, har ombyggnationen ännu inte kommit lika långt. Här 
kunde vi observera att fastigheterna till övervägande del bestod av ”ruckel”. Om det var fler 
tomma fallfärdiga hus närmre havet så bodde det fortfarande mycket folk i dessa hus. Ju 
närmare havet man kommer desto mer tecken på turism och nybyggnationer ser man. Detta 
samtidigt som områdena kändes mer öde. Likt olikheterna mellan byggnaderna består 
kommunaltrafiken här av både gamla bussar och nya fräscha tåg. Det är tydligt att distriktet 
genomgår en förvandling, vilket man kan se på bilden nedan. I Sant Marti kunde vi dessutom 
observera den största mängden klotter på byggnader och gator av de områden vi studerat.  

 

Bild 4: Nybyggnation på gammal industritomt i Sant Marti.174  

                                                

 

174 Eget foto. 060502 
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4. Analys  

I detta kapitel analyseras empirin och teorin för att leda till slutsatser som presenteras i 
nästkommande kapitel.   

4.1 Analysmodell  

I analysen jämför vi den teoretiska referensramen med de empiriska fynd vi gjort i Barcelona. 
Detta ligger sedan till grund för de slutsatser som kommer i nästa kapitel. Då vi använt 
abduktiv metod har det skett en växelverka mellan teori och empiri samt att vi fått gå tillbaka 
till teorin i det fall vi upptäckt nya fakta.   

Figur P: Analysmodell175  

4.2 Analys  

Efter att ha gått igenom respondenternas svar och fakta från rapporter samt statistik har vi 
gjort följande analyseringar. I detta ligger även de observationer som gjorts. Dessa empiriska 
fakta har jämförts med de teoretiska referensramarna.  

 

Stadsmodeller   

Precis som Burgess och Hoyts modeller visar har Barcelona förändrats från att ha varit en 
industristad till en servicesektorbaserad marknad. Tidigare låg industri inne i stadskärnan. 
Men successivt har denna förflyttats ut från centrum till kringliggande områden. Då 
arbetstillfällen försvinner medför detta att människor flyttar ut till förorterna, dels för att 
jobben numera finns där och för att det är betydligt billigare att leva och bo där. Samtidigt 
sker en flyttning i motsatt riktning. Det handlar då om unga, välutbildade personer som söker 
centralt boende då närheten till den service de vill ha finns i CBD. Dessutom utvecklas 
förortscentrum till små egna städer som allteftersom växer ihop med varandra. På så vis bildas 
det även städer utanför staden. I Barcelona har priserna på bostadsmarknaden medfört att flera 
invånare söker bättre levnadskvalitet i förhållande till kostnaden i närliggande orter.  

Burgess menade vidare att ju längre från CBD man kom desto bättre blev bostäderna. I 
Barcelona finns det en del förorter som är i betydligt bättre slag än andra även om de ligger på 
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liknande avstånd från CBD. Generellt kan man säga att det är de ”tidiga” förorterna som är 
sämre, och de bättre och rika förorterna ligger ännu längre bort. Dock finns det 
överklasszoner inne i city  (i mitten norrut).   

 
Miljön i de centrala delarna av Barcelona har förbättrats betydligt, rent visuellt. 
Tidigare bestod områdena av fallfärdiga fastigheter och industritomter. Visserligen 
finns det kvar en del sådana men totalt sett har förnyelseprocessen i och med OS 
medfört klara förbättringar.   

 

Gentrifikation och ekonomi   

Urban förnyelse har traditionellt sett inneburit att gamla slitna områden rivits för att man ska 
kunna uppföra nya byggnader. Gammalt är beroende av nytt och vice versa för att kunna 
skapa en bärkraftig hållbarhet. Vid förnyelse är det viktigt att beakta de faktorer som tidigare 
format hur staden fått sitt utseende. Det handlar då om byggnadsstilar, skatter, politiskt styre, 
naturinslag, kommunikationer och religion. I Barcelonas vision finns kulturen i centrum och 
att områdena ska behålla sin genuina karaktär, vilket görs om det gamla bevaras.  

För att kunna genomföra en lyckad stadsförnyelse krävs det att det finns en mix av fastigheter, 
dels billigare alternativ för nyetableringar och dels högkvalitativa lokaler för att behålla 
framgångsrika företag i området. Detta passar verkligen in på Ciutat Vella och Sant Marti där 
man sparat gamla delar av fastigheter och fabriker för att bygga det ny runt dessa och på så 
sätt bevara områdets prägel i den mån det går. De billiga alternativen är bl.a. de bostäder som 
reserverats för att folk ska ha råd att bo kvar.   

Genom att riva gamla byggnader har man i Barcelona fått bort en hel del av den kriminalitet 
som förr huserade i stadens centrala delar. I takt med att innerstaden fick ett uppsving har det 
visat sig uppkommit problem på andra platser i stadens och dess omnejd.  

Som ett led i att förbättra det allmänna hälsoläget och få folk att må bra i en stressfriare miljö 
anlägger myndigheterna flera parker och grönområden. Att anlägga grönområden har visat sig 
vara av betydande slag för en god allmänhälsa. Dessa grönområden ska också fungera som 
mötesplatser med jämna mellanrum för att invånarna i staden ska integreras och mötas. Vi har 
på flera håll sett flera nyanläggningar av parker och upprustning av de befintliga. Många av 
dem bär fortfarande tydliga spår av OS.  

Genom noggrann planering av utformning av områden och placering av byggnader ska 
förnyelse åstadkommas hoppas man. Samtidigt som detta skapar unika miljöer som fortsätter 
att attrahera besökare. Detta ska ske samtidigt som byggnader med historiskt och kulturellt 
värde ska bevaras. Det handlar bland annat om skolor, kulturminnen och bibliotek. Vi har på 
flera håll i staden observerat restaureringar av kulturminnen som kyrkor.   

En effekt av gentrifikation är att välbärgade människor flyttar in i ett område som genomgått 
en uppfräschning och där hyrorna samt huspriserna ökat drastiskt. Detta medför en förändring 
i områdets karaktär och kultur. I Barcelona vill man minska dessa effekter genom att ha 
kulturen i centrum för att bevara den genuina karaktären. Paradoxen är att de som flyttar till 
de nya områdena ofta inte är villiga att integrera sig med den befolkning som redan bor där. 
Istället kan det bli fråga om segregation. Gentrifikation kan därför sägas skapa stängda 
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områden och exklusion. Detta är vad som kan komma att ske, eller till viss del redan har skett 
i t.ex. Diagonal Mar.  

Då Barcelona innan OS var en relativt nedgången stad i de distrikt, förutom Les Corts, som vi 
studerat påbörjades en uppfräschning som pågår än idag. Främst handlar det om de havsnära 
distrikten Sant Marti och Ciutat Vella. I och med att man renoverar befintliga områden och att 
fler och fler personer efterfrågar det attraktiva och centrala boendet i de forna 
lågklassområdena sker en radikal prisstegring. Detta medför i många fall att de som bor i 
husen måste flytta då de inte har råd att bo kvar. För att folk ska kunna bo kvar köps 
nedgångna byggnader upp av staten för att renoveras med hjälp av allmänna fonder.  

Då hälsa och ekonomi går hand i hand kan det vara så att det är de fattiga och sjuka som får 
flytta till de perifera och mindre attraktiva områdena i stadens närhet. Staden hoppas också 
kunna minska befolkningstätheten i city med 20%, vilket torde innebära att vissa invånare 
kommer tvingas att flytta på sig. På så sätt förbättras hälsoläget i området, men det bör inte 
förändra läget i stort då man bara flyttar på problemet. Samma sak verkar ha skett med 
kriminaliteten. Tidigare huserade en stor del av den undre världen i södra Raval. Men då man 
rivit tveksamma lokaler och rustat upp polisstationen har dessa sökt sig till andra platser, 
exempelvis motorvägarna mot närliggande orter.   

Det har uppkommit en del motsägande uppgifter angående attraktiviteten i att bo i t.ex. 
Barceloneta. Några rapporter menar att det är svårt att få lokaler uthyrda medan andra menar 
att de utländska köparna står i kö och konkurrerar med de inhemska om att komma över en 
liten, men dyr, lägenhet i det strandnära området. Sett ur det första perspektivet så vill inte de 
som har råd att bo i området bo där. Samtidigt har de som vill bo här inte råd. Då kan man ju 
förstå de rapporter som pekar på att området står halvtomt. Våra observationer styrker dock 
det senare då vi uppfattat det som att majoriteten av lägenheterna är upptagna. Visserligen var 
det en stor skillnad i antalet folk på gatorna här och i andra mer tätbefolkade delar av staden. 
Men då det hela tiden är så stor omsättning på inflyttare och utflyttare kan tidpunkterna för 
observationerna ha spelat in.   

Då Barcelona haft en negativ befolkningsutveckling från 1985 till idag, med ett visst 
uppåtgående 2005, kan detta ha påverkat intrycket. Enligt folk vi pratat med och litteratur vi 
studerat väljer flera unga och invånare med hög inkomst att flytta ifrån staden i jakt på en 
bättre levnadskvalitet i kringliggande städer och byar.   

Det syns tydligt att Barceloneta har rustats upp nyligen, även om det nu har börjat komma 
klotter på det nya, vilket kan ses som ett tecken på början till förfall. Skillnaden mellan de 
bilder vi sett på hur det såg ut före OS och de observationer av dagsläget är som natt och dag. 
Tidigare kåkstadsliknande bostäder har ersatts av hotell, casino och en gigantisk 
strandpromenad utöver de nämnda nya fräscha bostäderna. Dock bör det påpekas att när vi 
gått in på smågatorna runt hörnet på de fina fasaderna har det känts som att tiden stått stilla. 
Detta verkar vara en gemensam nämnare för de södra distrikten vi studerat (Ciutat Vella och 
Sant Marti). Detta har vi även uppfattat när vi åkt kommunal trafik i staden. Ju längre norrut 
man kommer i Barcelona desto renare, finare och modernare transporter. Dock har man i Sant 
Marti börjat med nya pendeltåg, vilket troligen är ett led i uppfräschningen av området runt 
Avenida Diagonal och Poblenou.  
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Även gatorna i de södra distrikten uppfattade vi som smutsigare och trängre än i de rikare 
distrikten. Vi upplevde också att antalet uteliggare och tiggare var mycket högre i de södra 
områdena.   

 
Renoveringarna och nybyggnationerna på bekostnad av de gamla slitna områdena har 
gjort att det blivit trevligare områden. Samtidigt som då attraktiviteten ökar stiger 
också priserna. Detta gör att gamla hyresgäster måste flytta på sig trots stadens policy 
att reservera en del av bostäderna för låg- eller medelinkomsttagare. Dock avbefolkas 
Barcelona konstant. Troligen är detta också ett resultat av de höga levnadskostnaderna 
i staden. Samtidigt som bostadspriserna stigit har också befolkningens ekonomiska 
situation förbättrats sedan slutet av 1980-talet i både Ciutat Vella och Sant Marti. I Les 
Corts, som i och för sig ligger betydligt högre, har det dock skett en liten stagnation. 
Det kan vara så att folk flytta från Les Corts till det lite billigare alternativet Ciutat 
Vella. Rent ekonomiskt har befolkningen fått det bättre vilket ytterligare stärker att det 
inte är samma personer som bor i områdena längre.   

 

Befolkning och åldersammansättning  

Fram till 1995 skedde det en större minskning i invånarantal än efter. Detta beror kanske på 
en ”utrensning” inför OS. Men runt år 2000 har det skett en liten uppgång trots att man 
årligen tappar invånare. Ökad inflyttning i de studerade distrikten runt 1995 kan ha med OS 
att göra då man renoverat fastigheter i bl.a. Barceloneta samt att det kan vara lite av nyhetens 
behag att bo i det nya och trendiga området samt att atleternas bostäder nu stod klara för 
inflyttning.  

Att det sedan skett en minskning i antalet inflyttade kan också ha med att lägenheterna är 
upptagna redan att göra. Attraktiviteten medför att priserna stiger. Kan vara så att de ”fattiga” 
flyttar ut och de rika in. Så verkar det i alla fall ha varit fallet i stora delar av Ciutat Vella. I 
takt med att de södra distrikten i staden blir attraktivare kanske folk väljer att flytta från t.ex. 
Les Corts till Ciutat Vella då det är snäppet billigare här. Dock kommer det troligen inte att 
dröja länge innan prisnivån är helt i samma linje som de norra distrikten, om man ska följa 
utvecklingen de senaste tio åren.  

Något som hänger tätt samman med hälsoläget i ett område är åldersammansättningen. Ju fler 
gamla invånare desto oftare är hälsoläget något sämre än om man jämför med områden som 
har en yngre befolkning. Hälsoläget har blivit aningen bättre i Ciutat Vella medan Les Corts 
som under samtliga studerade år haft lägst andel äldre har betydligt bättre siffror. I princip har 
befolkningssammansättningen skiftat för samtliga tre distrikt mot en äldre befolkning. Detta 
samtidigt som antalet sjukhusbesök har ökat sedan 1995. Här pekar informationen på att 
hälsoläget inte förbättrats. Men i och med upprustningen fram till OS skedde en radikal 
minskning i antal besök för vård. Vi tror att det skedde en förbättring i hälsoläget under 
upprustningsperioden men att man inte lyckats hålla samma nivå i det långa loppet.  

 

Trots en äldre befolkning verkar hälsoläget ha förbättrats. Detta kan hänga samman 
med att det är mestadels folk med god ekonomi som bor i områdena nu. Dessutom kan 
det spela in att man för statistik över åldersgruppen 25-64 år, vilket gör det svårt att se 
exakt hur många unga respektive äldre det finns. Men intrycket av statistik, rapporter 
och intervjuer pekar på ett marginellt bättre hälsoläge i de distrikt vi studerat. Dock 
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kan det ju vara, som vi spekulerat i, att man bara flyttat problemen. Detta då antalet 
sjukhusbesök för hela staden har ökat.   

 
Arbetslöshet och utbildning  

Det verkar som att det är en betydligt större andel av invånarna som väljer, eller har 
möjlighet, att utbilda sig nu jämfört med på 1980-talet. Detta kan vara ett naturligt led i 
utvecklingen sett ur ett globalt perspektiv. Men även i Barcelonas mall för stadsomdaningen 
står kulturen i centrum vilket säkerligen bidragit. Med kultur menas då att man bevarar 
monument, byggnader och annat som gett staden sin prägel. Dessutom innebär det en satsning 
på bibliotek, museum, skolor och sjukvård.  

Som vi klargjort ovan hänger ekonomi och hälsa tätt ihop. För att få en god ekonomi krävs det 
att man oftast att man har ett arbete. Genom att kontraktera lågavlönad immigrerad arbetskraft 
och flera underleverantörer inom byggnadsindustrin hoppades myndigheterna minska 
arbetslösheten samtidigt som dessa grupper får en chans att komma in i samhället. Dock pekar 
inte siffrorna för perioden 1985 – 1995 på någon minskning i arbetslöshet. Det är snarare 
fråga om en ganska stor ökning. Men de senaste tio åren har det skett en minskning enligt den 
information vi hittat. Gällande arbetslösheten kan man säga att staden lyckats i den 
långsiktiga utvecklingen med att få ned de negativa siffrorna.   

 

Fler som utbildar sig leder till ökad ekonomiskt välstånd som i sig kan leda till en 
bättre allmänhälsa. Nedgången i befolkningsantal p.g.a. utrensning av invånare inför 
OS och ökning av huspriser bör ha medfört att hälsoläget förbättrats i de studerade 
distrikten, men inte nödvändigtvis för staden i sig. Att man dessutom lyckats få bukt 
med arbetslösheten sedan 1995 pekar på att hälsoläget blivit bättre.   

 

Sjukhus och sjukdomar  

Antalet sjukhus i de studerade områdena har varit i princip det samma under dessa år. Det har 
tillkommit ett antal i Barcelona i stort medan man valt att bara rusta upp de befintliga i 
framförallt Ciutat Vella. Hospital del Mar har genomgått en rejäl förbättring i och med att 
detta var det officiella sjukhuset under OS.  

Antal sjukbäddar har minskat i Barcelona men ökat i Ciutat Vella och Les Corts sett under en 
20 årsperiod. Kanske beror detta på att forskningen gått framåt så pass mycket att det inte 
längre finns samma behov av att behålla patienterna på sjukhuset samtidigt som 
invånarantalet minskat. Ökningen i Ciutat Vella kan kanske förklaras med att området blivit 
populära mål för besökare. Att Hospital del Mar fick fler bäddar fram till 1995 kan ha med 
OS att göra. Detta då man skulle kunna ta emot alla besökare och den inhemska befolkningen. 
När det gäller andelen patienter som bor i Ciutat Vella eller Sant Marti har det dock inte skett 
någon större förändring. Det är i princip lika stor del nu som innan OS. Dock kan det vara så 
att befolkningen i områdena ”bytts ut” mot förmögnare invånare. Detta grundar vi på att 
huspriserna stigit så mycket.  

I Les Corts tror vi ökningen beror på att den ekonomiska styrkan fortfarande är större här. 
Anmärkningsvärt är att det fortfarande inte skett något påtaglig förbättring i Sant Marti trots 
att distriktet hyser avsevärt fler invånare än de andra två. 
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När det gäller antal sjukhusbesök i hela Barcelona har vi inte kunnat se någon direkt 
förändring som skulle kunna peka på förbättrat hälsoläge. Mellan 1985 och 1995 skedde en 
nedgång i antal sjukhusbesök men de senaste tio åren har det ökat igen.   

Det sjukhus som har varit av störst intresse för oss har som nämnts tidigare varit Hospital del 
Mar. På detta sjukhus har man noterat en ökning för de valda åren i hur många besök för vård 
som gjorts. Detta motsäger lite den statistik som pekar på en bättre hälsa i staden. Dock 
framgår det inte av statistiken vad man besökt sjukhuset för eller hur många gånger varje 
person besökt sjukhuset för att få vård. Det handlar såväl om benbrott som sjukdomar. Det 
förra har inte så mycket med stadens hälsoläge att göra egentligen. Men det som pekar på att 
det har blivit bättre är att de genomsnittliga vistelserna kortats ned betydligt samt att 
servicenivån förbättrats i och med att antalet anställda har ökat. Mer personal borde leda till 
bättre omhändertagande av patienter. En annan faktor som enligt oss borde peka på att 
hälsoläget förbättrats är att man dragit ned på antalet sjukhussängar. Detta tror vi är en följd 
av att utvecklingen inom medicin gått framåt och att patienterna inte behöver stanna lika 
länge på sjukhuset. Fler besök men kortare vistelser kan också bero på att man gör kontroller 
för att se hur patientens hälsa förändras. Vi tror att det har blivit bättre i de distrikt vi studerat. 
Sedan kan detta kanske bero på att man genom höjning av bostadspriser och tvångsflyttning 
förbättrat statistiken på så vis.   

Trenden i Barcelona har varit att antalet fall av Hepatit B minskat från 1985 till 1995, men på 
senare tid har antalet nyupptäckta fall ökat igen. För distrikten kan man se att det i Ciutat 
Vella upptäcktes lika många nya fall för alla åren, medan man i Les Corts inte registrerat 
något fall under 1995 och 2005. I Sant Marti har antalet nya fall ökat, ytterst marginellt, fram 
till 1995 och minskat år 2005. Dock bor det ju flest personer i Sant Marti så det kanske inte är 
så konstigt att det finns flest fall av hepatit B här. Men procentuellt sett är nivåerna ganska 
lika. Alltså mår dessa distrikt bättre nu än jämfört med före OS. Styrks dessutom av våra 
observationer och intervjuer. Läget i staden har inte förbättrats nämnvärt men för distrikten 
har det skett en förbättring de senaste tio åren. Förbättringen kan ha berott på upprensningen i 
speciellt Ciutat Vella. Men då läget i Barcelona i stort inte förbättrats tror vi att man bara 
flyttat på problemen.   

Antal nyupptäckta fall av Tuberkulos har hela tiden minskat i Barcelona. För samtliga av våra 
distrikt har det däremot ökat fram till 1995 och därefter minskat. Samma år som antalet 
personer som flyttade in och ut ur de olika distrikten var som högst, dvs. 1995, registrerades 
också de flesta antalen fall av Tuberkulos. Tbc har ett nära samband med dåliga bostäder och 
trångboddhet. Lägg därtill att sjukdomen kan smitta via luften och man kan då se ett tänkbart 
samband. Ciutat Vella har traditionellt varit det område där fastigheterna varit bland de 
sämsta och där folk bott som trångast. I Les Corts är det extremt få fall av Tuberkulos. I detta 
område är husen också av lite bättre standard. Antalet sjukdomsfall har under samtliga år varit 
betydligt lägre för Les Corts än för de andra studieområdena. Sambandet mellan ekonomi och 
hälsa anser vi vara den viktigaste orsaken till detta. Anmärkningsvärt är dock att det upptäckts 
många fler fall i Ciutat Vella än i Sant Marti trots att det bor mycket mer människor i Sant 
Marti. I Sant Marti har det skett en väldig förbättring. Dock har vi kunnat observera en 
kompaktare stadsstruktur i Ciutat Vella vilket kan förklara siffrorna. Men sedan toppen 1995 
har det skett en betydande förbättring. Då förnyelseprocessen inleddes i takt med OS kan det 
ha tagit en tid att renovera och bygga nytt i hela distriktet. Inför OS låg ju fokus på 
strandområdena i Ciutat Vella och Sant Marti. Att det skett en ökning under 1995 beror 
säkerligen på att antalet in- och utflyttare var som störst då. Fler människor i omlopp leder till 
fler möten och kontakter. När det gäller de andra studerade sjukdomarna, som bronkit, 
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diabetes pekar statistiken på en betydande förbättring, då antalet fall minskat radikalt sedan 
1994.  

Staden hoppas kunna komma till rätta med sociala problem som analfabetism, dålig hälsa och 
hög arbetslöshet genom utbildning, lärlingstjänster, hälsovård, brottsbekämpning och 
fritidssysselsättningar. Ovan nämnda problem är fortfarande påtagliga, delvis p.g.a. de höga 
talen in- och utflyttare i Barcelonas distrikt. Det bör påpekas att det inte enbart är en typ av 
samhällsgrupper som är orsaken till kriminalitet och sjukdomar. Det är dock alltid de 
grupperna i samhället, oavsett nationalitet, som har det sämst som tvingas till brott och som 
inte har råd att söka sjukvård och som får skulden för problemen. I och med hög 
befolkningsströmning ökar riskerna för att sjukdomar ska få fäste och spridas  

 

Servicemässigt har antalet sjukhussängar minskat i hela staden samtidigt som den 
medicinska forskningen går framåt. Dessutom har de genomsnittliga vistelserna 
kortats ned. Detta tolkar vi som att hälsoläget förbättrats. Dock har antalet besök för 
vård ökat stort mellan 1995 och 2004, vilket motsäger en förbättring. Man kan dock se 
det som att folket nu har råd att besöka sjukhus i större utsträckning än förr. Det skulle 
kunna förklara de höga siffrorna.  

Ytterligare en faktor som pekar på bättre hälsoläge är att antalet nya fall av Hepatit B 
har minskat i distrikten. Detta beror säkerligen delvis på att knarkrelaterade 
verksamheter försvunnit från områdena. Att antalet fall av tbc har minskat sedan 1995 
i distrikten tolkar vi som ett resultat av bättre bostäder. Dessutom minskningen i 
flertalet andra sjukdomar tyder på en bättre allmänhälsa i Barcelona nu.   

 

Trygghet  

En annan faktor som har stor betydelse för invånarnas hälsa är möjligheten att känna sig 
trygg. Detta hänger ihop med brottslighet och utseende på stadsbilden. Till exempel i El Raval 
som är ett område som ständigt brottats med olika typer av problem har det skett en radikal 
förändring. Rapporter och våra intervjuer pekar på att det blivit tryggare att leva i området då 
brottsligheten sjunkit tack vare att flera av dessa orosmomentskeppats ut ur området. 
Myndigheterna på senare tid sanerat bort tveksamma verksamheter och därmed folket som 
bodde i dessa kvarter tidigare ut till Barcelonas perifera områden. Här verkar filosofin vara att 
det som inte syns finns inte. Så länge man inte ser problemen störs man inte av dem.   

Då antalet polisaktioner ökat kraftigt hela tiden kan detta ses på två sätt. Antingen har antalet 
brott ökat och kräver fler insatser från ordningsmakten, eller så har ökningen i antalet 
polisaktioner gjort att kriminaliteten minskat och att folk känner sig tryggare. Det senare stöds 
av de intervjuer och observationer vi gjort samt av de rapporter som säger att orosmoment 
skeppats ut ur staden. Att vi tolkar statistiken på olika sätt beror på att den är tvetydig på sina 
håll och att man inte inkluderat samma saker under ”polisaktioner” vid varje statistiktillfälle.  

Det man i alla fall kan utläsa är att antalet ingripanden av polis ökat dramatiskt i samtliga 
distrikt från 1985 till 1995. Gemensamt för alla distrikten är också och att det sedan skett en 
minskning år 2004. Ökningen kanske hänger ihop med en stor ökning i turism och 
förskjutningen från industri. För staden i stort har det dock skett en ökning hela tiden. 
Minskningen mellan 1995 och 2004 kanske är en följd av att brottsligheten söker sig till andra 
platser. Värt att notera under perioden 1995 till 2004 är att antalet polisaktioner i distrikten 
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Nou Barris och Sant Andreu samt Montjuich i princip har ökat hela tiden under denna period. 
Detta skulle kunna ha ett samband med minskning i Ciutat Vella.   

Vi vill också påpeka att det generellt kan sägas att statistiken för 1980-talet är ytterst 
bristfällig på sina håll. Exempelvis gällande brottslighet där det är extremt stor skillnad i 
statistiken för alla områden 1985 till 1995. Det skulle i och för sig kunna förklaras av en stor 
ökning i turism.  

 

Minskningen i Ciutat Vella kan hänga samman med ökningen i närliggande distrikt. 
Detta kan tolkas som att det har blivit tryggare i det förstnämnda distriktet, vilket även 
styrks av svaren från respondenterna.     
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5. Slutsatser  

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kunnat dra via analys av teori och den information 
vi lyckats erhålla via statistik, observationer och intervjuer.   

5.1 Studiens slutsatser  

1. Hur har hälsoläget i Barcelona (i synnerhet distrikten Ciutat Vella, Les Corts och 
Sant Marti) påverkats via den stadsförnyelse som skedde i och med OS 1992?  

De tidigare nedgångna industri- och arbetarområdena Ciutat Vella och Sant Mari mår idag 
bättre än vad de gjorde innan olympiaden. Les Corts håller sig på samma nivå som innan 
OS, då detta är ett välbärgat distrikt. De flesta faktorer vi studerat pekar på en förbättring, 
om än marginell, för såväl de distrikt vi studerat som för hela Barcelona.   

Om detta beror helt eller delvis på grund av OS är det dock desto svårare att säga. Men vi 
kan i alla fall säga att den gentrifikationsprocess som påbörjades i och med OS 1992 har 
medfört att de havsnära områdena fräschats upp rejält. Detta gör då också att priserna 
stiger i takt med efterfrågan. Högre bostadspriser och bättre ekonomisk situation för 
invånarna i distrikten tyder på att det inte längre är de fattiga och arbetarna som bor kvar i 
samma utsträckning som förut.   

Att befolkningen är mer välutbildad nu jämfört med på 1980-talet bör leda till bättre 
ekonomi vilket i sin tur leder till bättre hälsa. Då det ofta är de fattiga som har sämst hälsa 
medför detta att när de tvingas flytta så förbättras det allmänna hälsoläget i dessa distrikt. 
Men sett för hela staden är nivån i princip den samma eftersom att problemen bara verkar 
ha flyttats.   

Sedan finns det fakta som är svårare att säga om det har skett en förbättring eller ej. Det 
handlar då bland annat om antal sjukhusbesök och polisaktioner. Dessa kan tolkas på flera 
sätt. Men vi anser inte att det vi kunnat utläsa från dessa inte förändrat vår uppfattning.  

Dessutom säger teorin att det är de unga som flyttar in i centrum. Men vår empiri visar på 
att det går mot en äldre befolkningssammansättning för de distrikt vi studerat. Om man 
ska gå på att det är de äldre som gör att statistiken för sjukhusbesök stiger så pekar detta 
inte på en förbättring i hälsa.   

2. Hur gick denna stadsförnyelse (gentrifikation) till och vilka blev konsekvenserna 
(fördelar och nackdelar)?  

Genom att riva och renovera de mest nedgångna områdena för att sedan successivt förnya 
resterande delar genomgår Barcelona en gentrifikationsprocess som påbörjades vid OS 
1992 och som fortsatte via Forum 2004 och 22@bcn idag. Tack vare EU-stöd har 
Barcelona stad, tillsammans med privata investerare, kunnat möjliggöra (eller påbörja) 
denna nyomdaning av staden.   

Med visionerna i regenarationsmodellen och att man har kulturen i centrum hoppas man 
kunna minska de negativa effekterna av processen. Satsningar sker främst, förutom 
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nyrenoveringar av fastigheter och infrastruktur, på arbetstillfällen, utbildning och 
hälsovård samt motionsanläggningar.   

De positiva effekterna är de synliga som att områden som tidigare varit nedgångna 
arbetarområden numera är attraktiva platser att bosätta sig på. Dessutom har det blivit 
tryggare och trevligare att vistas i dessa områden då orosmoment som knarkhandel och 
prostitution delvis sanerats bort.   

Nackdelarna är att de stegrande priserna tvingat folk att flytta. Detta medför att hälsoläget 
borde hålla en liknande nivå som innan då problemen bara flyttas. De områden som då får 
ta emot dessa problem får då ännu större problem att handskas med. Detta kan också leda 
till en ökad segregation då människor kommer allt längre ifrån varandra. Trots att det 
anlagts parker etc. för att folk från olika sociala skikt ska kunna mötas, tror inte vi att så 
kommer ske.  

3. Hur uppfattar invånare resultatet av stadsförnyelseprocessen?   

Barcelona uppfattades tidigare som lite smutsig och ful på sina håll. Våra respondenter 
menar att det idag blivit mycket renare och trevligare i staden. Speciellt strandområdet 
kring det som idag är Port Olympic i Barceloneta och större delen av Ciutat Vella har 
förändrats till det bättre. Det uppfattas som tryggare och behagligare att gå i dessa 
områden nu. Men fortfarande måste man vara på sin vakt när man är i vissa delar av dessa 
distrikt. Fortfarande förekommer det väldigt mycket småbrott. Speciellt som antalet 
turister fortsätter att öka. Evenemang som OS kan vara ett bra startskott på en förändring, 
men att det kan vara väldigt lätt att hoppas på att sådana processer ska radera alla problem  

Den markanta prisstegring som de upplevt på senare tid har inneburit en del förändringar. 
Att det är nästintill osannolikt dyrt att bo i staden har medfört att många flyttat till 
närliggande orter. Dessutom har det medfört att en del av invånarna i centrala Barcelona 
ersatts av personer med bättre ekonomi. Då priserna hela tiden stiger märker man det inte 
först utan det tar ett tag innan man märker effekterna.  

När det gäller standard på sjukhus och service framkom det att det alltid varit och troligen 
alltid kommer att vara så att de bättre och finare sjukhusen ligger längre norr ut i staden. 
Men även de andra stora sjukhusen har blivit upprustade och bättre.                
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6. Reflektion och diskussion  

På grund av tidsaspekten och svårigheten att få hjälp med information har vi funderat på 
frågor som vi velat men inte kunnat få svar på. Det handlar dessutom om saker vi redan innan 
uppsatsen visste skulle bli svåra att ta reda på men som bör vara intressant för forskning inom 
ämnet.  

Det handlar då om att studera vidare vart problemen tagit vägen mer exakt och dels ta reda på 
vart de personer som tvingats flytta p.g.a. olika orsaker tagit vägen. Att sedan klargöra hur 
man löser de problem vi påträffat kanske är en betydligt svårare uppgift.   

Något som vi tror skulle ha tillfört studien mycket är om vi fått möjlighet att diskutera 
frågorna med en stadsplanerare. Detta hade gett studien ett bättre djup och tydligare 
förankring av stadsmodellerna. Att vi inte heller fick chansen att prata med någon på Hospital 
del Mar tror vi inverkat negativt på arbetet.  

Likt de rapporter vi läste innan arbetet påbörjades har det utifrån vår undersökning varit svårt 
att tolka viss information och konkret påvisa positiva effekter av gentrifikationen i och med 
OS, utöver det vi kunnat hitta.  

En liknande process som skedde vid OS 1992 sker igen med omvandlingen av det gamla 
industriområdet i Poblenou, Sant Marti, till det nya högteknologiska området 22@bcn. Med 
bakgrund av vilka effekterna blev efter olympiaden skulle det vara spännande att se hur 
arbetet med det nya sker och vilka resultaten blir.
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Intervjuer

  
Man 58 år: 060425 
Man 55 år: 060427 
Kvinna 46 år 060428 
Kvinna 53 år 060430 
Kvinna 87 år 060502 
Man 86 år: 060502 
Poliser vid Ravals Station 060404 och 060504 
Personal på Internetcafé Las Ramblas 060424     
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Appendix 1  

Ålderssammansättning i distrikten .    

1986

 

0-14 år

 

15-24 år

 

25-64 år

 

65 år+

      

Ciutat Vella 12,6%

 

14,0%

 

49,8%

 

23,6%

 

Les Corts 21,0%

 

15,7%

 

52,8%

 

10,5%

 

Sant Marti 19,5%

 

15,5%

 

52,3%

 

12,7%

  

referens       
176

 

Fig.: Åldersfördelning i procent i de studerade områdena.    

1996

 

0-14 år

 

15-24 år

 

25-64 år

 

65 år+

      

Ciutat Vella 9,9%

 

11,2%

 

51,0%

 

27,9%

 

Les Corts 13,3%

 

15,8%

 

54,2%

 

16,7%

 

Sant Marti 12,8%

 

14,5%

 

54,0%

 

18,6%

  

referens       
177 

 

Fig.: Ålderfördelning i procent i de studerade områdena.   

2000

 

0-14 år

 

15-24 år

 

25-64 år

 

65 år+

      

Ciutat Vella 9,9%

 

10,3%

 

55,5%

 

24,6%

 

Les Corts 12,3%

 

12,9%

 

56,0%

 

18,8%

 

Sant Marti 12,2%

 

12,1%

 

55,3%

 

20,4%

  

referens       
178 

 

Fig. : Ålderfördelning i procent i de studerade områdena.               

                                                

 

176 Ajuntament de Barcelona (1988) s. 57 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1986. Regidoria D´Edicions. 
Impremta Municipal. 
177 Ajuntament de Barcelona (2001). Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2000  
178 Ajuntament de Barcelona (2001). Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2000 
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Appendix 2  

Utbildningsnivåer i Barcelona och distrikten.         

Fig. 7: Andel personer i procent med utbildning (av totalbefolkningen i resp. område)1986.         

Fig. 8. Andel personer i procent med utbildning (av totalbefolkningen i resp. område) 1996.         

Fig. 9. Andel personer i procent med utbildning (av totalbefolkningen i resp. område) 2005.     

                                                

 

179 Ajuntament de Barcelona (1988) s.128 Estadistica Municipal Padro D´Habitants 1986 
180 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad96/nivi/nivi02.htm 060520 
181 http://www.bcn.es/estadistica/angles/dades/tpob/pad05/nivi/nivi02.htm 060520  

1986

 
"Gymnasium"

 
Universitet 3 år (kand.) Universitet 5 år (mag.) 

Barcelona 10,53%

 
4,89%

 
5,64%

 

Ciutat Vella 6,23%

 

2,56%

 

2,70%

 

Les Corts 15,08%

 

7,65%

 

11,02%

 

Sant Marti 7,56%

 

2,97%

 

2,04%

  

 referens       
179

  

1996

 

"Gymnasium"

 

Universitet 3 år (kand.) Universitet 5 år (mag.) 
Barcelona 13,3%

 

7,6%

 

8,2%

 

Ciutat Vella 12,9%

 

4,7%

 

5,1%

 

Les Corts 14,5%

 

12,2%

 

16,1%

 

Sant Marti 14,4%

 

5,8%

 

4,8%

  

 referens      
180 

 

2005

 

"Gymnasium"

 

Universitet 3 år (kand.) Universitet 5 år (mag.) 
Barcelona 16,10%

 

3,20%

 

4,00%

 

Ciutat Vella 13,80%

 

2,20%

 

3,00%

 

Les Corts 23,70%

 

3,00%

 

3,90%

 

Sant Marti 16,80%

 

4,30%

 

5,50%

  

 referens      
181
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