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Inledning 
Denna rapport beskriver befolkningsutvecklingen 2003–2007 i Eskilstuna kommun och dess 
delområden. Delområdena är indelade i 7 grupper och de är ytterligare uppdelade i ett antal 
områden (se innehållsförteckningen). I Stadsbygdsområdet ingår Torshälla f.d. stad, Eskilstuna f.d. 
stad, Skogstorps tätort, Hällbybrunns tätort samt restförda och på församlingen skrivna. 
 
Förutom befolkningsutvecklingen redovisas befolkningens ålderfördelning i respektive område, 
utländsk bakgrund, disponibel inkomst och utbildningsnivån. 
 
Områdets siffror jämförs med kommunen som helhet. Sist i rapporten finns definition på ingående 
variabler, en bilaga med områdesindelningen samt en tabellbilaga. 
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Eskilstuna kommun 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Eskilstuna kommun hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 93 343 personer, en ökning 
jämfört med 2003 då antalet boende var 90 694 personer. Eskilstuna är den 15:e största kommunen 
i riket. 
 
Befolkningsökningen i Eskilstuna kommun och Södermanlands  
län åren 2003–2007 

Procentuellt sett har kommunen  
haft en högre befolkningstill-
växt jämfört med hela Söder-
manlands län under de senaste 
fem åren.  

Som mest ökade Eskilstunas 
folkmängd under 2007 med 1,2 
procent medan länet och riket 
ökade med 0,8 procent vardera. 
 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 90 694 91 168 91 635 92 250 93 343

Förändring

  -antal 605 474 467 615 1 093

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2

Södermanlands län:

  -procent 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Eskilstuna kommun och Södermanlands  
län 2007 
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Eskilstuna kommun (ljusgrå 
staplar) har en något yngre åld-
ersstruktur än länet (mörkgrå 
staplar) i sin helhet.  

De största skillnaderna finns i 
åldrarna 20 år och uppåt.  Länet 
har en högre andel 45 år och 
äldre medan kommun har en 
högre andel i åldrarna 20–44 år. 
Andelen ungdomar är relativt 
lika i länet och kommunen 

Utländsk bakgrund 2007 
Med utländsk bakgrund menas att personen antingen är född i utlandet eller att personen är född i 
Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. 25 procent av befolkningen i Eskilstuna har 
utländsk bakgrund. Motsvarande siffror för Södermanlands län och riket är 17 procent vardera. 

Disponibel Inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Eskilstuna har 27 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 52 procent av familjerna har medellåg eller medelhög disponibel 
inkomst medan 21 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i kommunen är 248 978 kronor per år och familj.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Eskilstuna i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (50 procent) medan 30 procent har 
studerat efter gymnasiet.  
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Område 1 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 1 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 8 585 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 8 525 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 1 och  
Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 8 525 8 610 8 649 8 569 8 58

Förändring

  -antal 43 85 39 -80 16

  -procent 0,5 1,0 0,5 -0,9 0,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 1 (ljusgrå stapel) 
har en något lägre andel 
barn och ungdomar i åldern 
(0–24 år) än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het. Detta gäller även pers-
oner 25–45 år.  

I övriga åldersklasser har 
Område 1 en högre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 
 

Område 1 ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,0 procent 
år 2004. Folkminskningen 
2006 var -0,9 procent. 
 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 1 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
23 procent av de som bor i Område 1 har utländsk bakgrund. Jämfört med kommunen (25 procent) 
är det en något lägre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 1 hade 23 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 27 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 272 064 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
Var femte invånare (21 procent) i Område 1 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 28 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Torshälla söder 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Torshälla söder hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 5 536 personer, en minskning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 3 641 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Torshälla söder och  
Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 3 641 3 634 3 604 3 541 3 53

Förändring

  -antal 6 -7 -30 -63 -5

  -procent 0,2 -0,2 -0,8 -1,7 -0,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Torshälla söder minskade 
sin befolkning under fyra 
av de fem redovisade åren  

Som mest minskade folk-
mängden med -1,7 procent 
år 2006. Folkökningen 
2003 var 0,2 procent. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Torshälla söder och Eskilstuna kommun 2007 
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Torshälla söder (ljusgrå 
stapel) har en något högre 
andel barn i skolåldern  
7–19 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het. Detta gäller även 
personer 45 år och äldre. 

I övriga åldersklasser har 
Torshälla söder en lika 
stor eller lägre andel än 
kommunen totalt. 
 

Utländsk bakgrund 2007 
Var femte person eller 21 procent av de som bor i Torshälla söder har utländsk bakgrund. Jämfört 
med kommunen (25 procent) är det en något lägre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Torshälla söder hade 17 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 30 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj. 

Den disponibla medelinkomsten i området är 279 701 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
20 procent av invånarna i Torshälla söder i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 27 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Torshälla norr 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Torshälla norr hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 4 609 personer, en ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 4 491 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Torshälla norr och  
Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 4 491 4 573 4 634 4 619 4 60

Förändring

  -antal 30 82 61 -15 -10

  -procent 0,7 1,8 1,3 -0,3 -0,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Torshälla norr ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,8 procent 
år 2004 och den största 
minskningen var 2006 
med -0,3 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Torshälla norr och Eskilstuna kommun 2007 
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Torshälla norr (ljusgrå 
stapel) har en något lägre 
andel befolkning i samt-
liga åldergrupper upp till 
44 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

Förhållande vänder från 
45 år och uppåt där 
Torshälla norr har en hög-
re andel än kommunen 
totalt. 

Utländsk bakgrund 2007 
Var fjärde person eller 25 procent av de som bor i Torshälla norr har utländsk bakgrund. Det är lika 
stor andel som för hela kommunen. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Torshälla norr hade 29 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 49 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 22 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj. 

Den disponibla medelinkomsten i området är 252 615 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
22 procent av invånarna i Torshälla norr i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 27 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Torshälla huvud, tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Torshälla huvud, tätort hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 440 personer, en liten 
ökning jämfört med år 2003 då antalet boende var 393 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Torshälla huvud, tätort och  
Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 393 403 411 409 440

Förändring

  -antal 7 10 8 -2 31

  -procent 1,8 2,5 2,0 -0,5 7,6

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Torshälla huvud ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren  

Som mest ökade folkmäng-
den med 7,6 procent år 
2007 och minskningen var 
-0,5 procent under 2006. 

 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Torshälla huvud, tätort och Eskilstuna  
kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
16 procent av de som bor i Torshälla huvud har utländsk bakgrund. Det är lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Torshälla huvud (ljusgrå 
stapel) har en lägre an-
del befolkning i samtliga 
åldergrupper mellan    
7–44 år och 65 år och 
äldre än kommunen 
(mörkgrå stapel) som 
helhet.  

Området har en högre 
andel barn i åldern (0–6 
år) och andel personer i 
åldern 45–64 år än kom-
munen totalt.  
 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Torshälla huvud hade 7 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 36 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 57 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 471 210 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent av invånarna i Torshälla huvud i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (43 procent) medan 40 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Område 2 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 2 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 14 291 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 14 026 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 2 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 14 026 13 987 14 059 14 185 14 291

Förändring

  -antal 8 -39 72 126 106

  -procent 0,1 -0,3 0,5 0,9 0,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 2 (ljusgrå stapel) 
har en något lägre andel 
barn och ungdomar i åldern    
(0–19 år) än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het. Detta gäller även pers-
oner 45–64 år. 

I övriga åldersklasser har 
Område 2 en högre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 
 

Område 2 ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 0,9 procent 
år 2006. Folkminskningen 
2004 var 0,3 procent. 
 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 2 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
33 procent av de som bor i Område 2 har utländsk bakgrund. Jämfört med kommunen (25 procent) 
är det en högre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 2 hade 29 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 54 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 18 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 228 488 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
Var femte invånare (20 procent) i Område 2 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 28 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Norr 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Norr hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 4 861 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 4 786 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Norr och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 4 786 4 739 4 701 4 773 4 86

Förändring

  -antal -3 -47 -38 72 88

  -procent -0,1 -1,0 -0,8 1,5 1,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Norr ökade sin befolkning 
under två av de fem redo-
visade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,8 procent 
år 2007 och den största 
minskningen var -1,0 pro-
cent under 2004. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Norr och Eskilstuna kommun 2007 

Norr (ljusgrå stapel) har 
en lägre andel barn och 
ungdomar i ådern 0–19 år 
och andel personer 45–64 
år än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. 

Området har en något 
högre andel i åldern 20–44 
år och personer i åldern 65 
år och äldre än kommunen 
totalt.  
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Utländsk bakgrund2007 
28 procent av de som bor i Norr har utländsk bakgrund. Det är högre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Norr hade 36 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 56 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 8 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 189 432 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Norr i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (52 procent) medan 29 procent har studerat efter 
gymnasiet  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 



   

 12 

6

Årby 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Årby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 4 246 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 4 096 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Årby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 4 096 4 087 4 131 4 197 4 24

Förändring

  -antal 24 -9 44 66 49

  -procent 0,6 -0,2 1,1 1,6 1,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Årby ökade sin befolkning 
under fyra av de fem redo-
visade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,6 procent 
år 2006 och minskningen 
va -0,2 procent under 
2004. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Årby och Eskilstuna kommun 2007 

Årby (ljusgrå stapel) har en 
högre andel barn och ung-
domar i åldern 0–24 år och 
pensionärer (65 år och 
åldre) än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I ålderklasserna 25–44 och 
45–65 har Årby en lägre 
andel än kommunen.  
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Utländsk bakgrund 2007 
Mer än hälften (52 procent) av de som bor i Årby har utländsk bakgrund. Det är en dubbelt så hög 
andel som för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Var tredje familj (34 procent) i Årby har en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 14 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 210 135 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
26 procent av invånarna i Årby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (46 procent) medan 23 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Slagsta (inkl. Valhalla) 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Slagsta hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 5 184 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 5 144 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Slagsta och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 5 144 5 161 5 227 5 215 5 18

Förändring

  -antal -10 17 66 -12

  -procent -0,2 0,3 1,3 -0,2 -0,6

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Slagsta ökade sin 
befolkning under två av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 1,3 procent 
år 2005 och den största 
minskningen var -0,6 
procent under 2007. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Slagsta och Eskilstuna kommun 2007 
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Slagsta (ljusgrå stapel) har 
en högre andel barn och 
ungdomar i åldern 0–19 år 
och medelålders (45–64 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I ålderklasserna 20–24 år, 
25–44 och 65 år och äldre 
har Slagsta en lägre andel 
än kommunen.  
 

Utländsk bakgrund 2007 
22 procent av de boende i Slagsta har utländsk bakgrund. Det är något lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Slagsta har 13 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 36 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 304 242 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
16 procent av invånarna i Slagsta i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (52 procent) medan 32 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Område 3 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 3 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 8 729 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 8 696 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 3 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 8 696 8 780 8 769 8 774 8 72

Förändring

  -antal 31 84 -11 5 -45

  -procent 0,4 1,0 -0,1 0,1 -0,5

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 3 (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn och 
ungdomar i åldern (0–19 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. Detta 
gäller även personer 45–64 
år. 

I övriga åldersklasser har 
Område 3 en lika stor eller 
lägre andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
 

Område 3 ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,0 procent 
år 2004 och den största 
minskningen var -0,5 
procent under 2007. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 3 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
10 procent av de som bor i Område 3 har utländsk bakgrund. Jämfört med kommunen (25 procent) 
är det en något lägre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 3 hade 16 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 47 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 37 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 315 035 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent i Område 3 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. De flesta 
har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 32 procent har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Skogstorp tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Skogstorp hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 2 804 personer, en minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 2 818 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Skogstorp och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Skogstorp minskade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Som mest minskade folk-
mängden med -0,5 procent 
år 2003 och den största 
ökningen var 0,4 procent 
under 2004.  

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 2 818 2 829 2 824 2 832 2 80

Förändring

  -antal -13 11 -5 8 -28

  -procent -0,5 0,4 -0,2 0,3 -1,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Skogstorp och Eskilstuna kommun 2007 

Skogstorp (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn och 
ungdomar i åldern 0–19 år 
och medelålders (45–64 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I ålderklasserna 20–24, 25–
44 och 65 år och äldre har 
Skogstorp en lägre andel än 
kommunen.  
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Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Skogstorp har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Skogstorp har 10 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 43 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 47 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 357 760 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
14 procent av invånarna i Skogstorp i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (45 procent) medan 41 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Hållsta tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Hållsta hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 745 personer, en minskning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 756 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Hållsta och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 756 755 758 738 745

Förändring

  -antal 8 -1 3 -20 7

  -procent 1,1 -0,1 0,4 -2,6 0,9

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Hållsta ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 1,1 procent 
år 2003 och den största 
minskningen var -2,6 
procent under 2006. 

 Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Hållsta och Eskilstuna kommun 2007 
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Hållsta (ljusgrå stapel) har 
en högre andel barn i 
åldern 0–15 år och pen-
sionärer (65 år och äldre) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I ålderklasserna 16–19 och 
20–24 har Hållsta en lägre 
andel än kommunen. 
Övriga åldersgrupper har i 
stort samma fördelning 
som kommunen. 

Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Hållsta har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Hållsta har 18 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 54 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 28 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 275 510 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
20 procent av invånarna i Hållsta i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (52 procent) medan 28 procent har 
studerat efter gymnasiet  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Bälgviken tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Bälgviken hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 252 personer, en liten minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 259 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Bälgviken och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Bälgviken minskade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade 
folkmängden med 3,2 
procent 2003 och 
minskade som mest med   
-2,7 procent under 2006.  

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 259 264 260 253 252

Förändring

  -antal 8 5 -4 -7 -1

  -procent 3,2 1,9 -1,5 -2,7 -0,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Bälgviken och Eskilstuna kommun 2007 
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Bälgviken (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn 
och ungdomar i åldern 0–
19 år och personer 45–64 
år än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I ålderklasserna 20–24, år, 
25–44 år och 65 år och 
äldre har Bälgviken en 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen.  

Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Bälgviken har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Bälgviken har 8 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 38 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 54 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 364 647 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
13 procent av invånarna i Bälgviken i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (50 procent) medan 36 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Husby-Rekarne glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Husby-Rekarne hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 600 personer, en ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 564 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Husby-Rekarne och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Husby-Rekarne ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 4,1 procent  
2004 och minskade som 
mest under 2003 med -1,1 
procent. 
 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 564 587 593 603 600

Förändring

  -antal -6 23 6 10 -3

  -procent -1,1 4,1 1,0 1,7 -0,5

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2  

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Husby-Rekarne och Eskilstuna kommun 2007 
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Husby-Rekarne (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn och ungdomar i åldern 
7–19 år och personer 45–
64 år än kommunen (mörk-
grå stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Husby-Rekarne en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
  

Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Husby-Rekarne har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Husby-Rekarne har 20 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 30 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 322 858 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Husby-Rekarne i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (47 procent) medan 34 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Hällberga tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Hällberga hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 605 personer, en liten minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 633 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Hällberga och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 633 632 625 624 605

Förändring

  -antal 5 -1 -7 -1

  -procent 0,8 -0,2 -1,1 -0,2 -3,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Hällberga minskade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren. 

Som mest minskade folk-
mängden 2007 med -3,0 
procent och ökningen var 
0,8 procent under 2003. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Hällberga och Eskilstuna kommun 2007 
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Hällberga (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern  0–15 år och pers-
oner 25–44 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Hällberga en lägre andel av 
befolkningen än kommunen 
totalt. 
  

Utländsk bakgrund 2007 
12 procent av de boende i Hällberga har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Hällberga har 20 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 33 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 287 814 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
20 procent av invånarna i Hällberga i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (56 procent) medan 24 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Stenkvista glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Stenkvista hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 575 personer, en liten minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 586 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Stenkvista och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Stenkvista minskade sin 
befolkning under två av de 
fem redovisade åren. 

Som mest minskade folk-
mängden med -2,6 procent 
2005 och den största 
ökningen var 1,9 procent 
2003. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 596 585 570 571 575

Förändring

  -antal 11 -11 -15 1 4

  -procent 1,9 -1,8 -2,6 0,2 0,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Stenkvista och Eskilstuna kommun 2007 

Stenkvista (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern  7–19 år och 
personer 45–64 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Stenkvista en lägre andel 
av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Stenkvista har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Stenkvista har 16 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 33 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 306 913 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Stenkvista i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (54 procent) medan 29 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Ärla tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Ärla tätort hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 1 249 personer, en liten minskning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 1 273 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Ärla tätort och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Ärla tätort minskade sin 
befolkning under två av de 
fem redovisade åren. 

Som mest minskade folk-
mängden med -1,7 procent 
2007 och den största 
ökningen var 1,7 procent 
2003. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 1 273 1 286 1 270 1 271 1 24

Förändring

  -antal 21 13 -16 1 -22

  -procent 1,7 1,0 -1,2 0,1 -1,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Ärla tätort och Eskilstuna kommun 2007 

Ärla tätort (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern  0–19 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Ärla tätort en lägre eller 
lika stor andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
7 procent av de boende i Ärla tätort har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Ärla tätort har 16 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 43 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 40 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 318 375 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent av invånarna i Ärla tätort i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (57 procent) medan 25 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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4

Eklången 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Eklången hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 94 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 76 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Eklången och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 76 90 91 91 9

Förändring

  -antal -9 14 1 0 3

  -procent -10,6 18,4 1,1 0,0 3,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Eklången ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 18,4 
procent 2004 och den 
största minskningen var    
-10,6 procent 2003. 

 
Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Eklången och Eskilstuna kommun 2007 

Eklången (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern  0–15 år och 
personer 45–64 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Eklången en lägre andel 
av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Eklången har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Eklången har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 36 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 297 160 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
11 procent av invånarna i Eklången i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (54 procent) medan 36 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
 



   

 23 

Ärla glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Ärla glesbygd hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 878 personer, en ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 810 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Ärla glesbygd och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Ärla glesbygd ökade sin 
befolkning under fyra av 
de redovisade fem åren. 

Som mest ökade folk-
mängden 4,3 procent 
under 2007 och minsk-
ningen 2003 var -0,9 
procent. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 810 821 832 842 878

Förändring

  -antal -7 11 11 10 36

  -procent -0,9 1,4 1,3 1,2 4,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Ärla glesbygd och Eskilstuna kommun 2007 

Ärla glesbygd (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn i åldern 7–19 år och 
personer 45–64 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Ärla glesbygd en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Ärla glesbygd har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Ärla glesbygd har 20 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 52 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 29 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 277 674 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Ärla glesbygd i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (52 procent) medan 30 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Näshulta glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Näshulta hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 927 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 911 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Näshulta glesbygd och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 911 931 946 949 927

Förändring

  -antal 13 20 15 3 -22

  -procent 1,4 2,2 1,6 0,3 -2,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Näshulta glesbygd och Eskilstuna kommun 2007 

Näshulta ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren. 

Den största folkkmängds-
ökningen var under 2004 
med 2,2 procent och 
minskningen under 2007 
var -2,3 procent. 

 

Näshulta (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern 0–6 år och personer 
45–64 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Näshulta en lägre eller en 
lika stor andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Näshulta glesbygd har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel 
än för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Näshulta glesbygd har 20 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en 
inkomst som understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och 
medelhög disponibel inkomst medan 29 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor 
eller mer per år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 275 160 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
19 procent av invånarna i Näshulta glesbygd i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som 
högsta utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (54 procent) medan 27 procent 
har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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4

Område 4 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 4 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 8 824 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 8 270 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 4 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 8 270 8 338 8 308 8 504 8 82

Förändring

  -antal 165 68 -30 196 320

  -procent 2,0 0,8 -0,4 2,4 3,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 4 (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn och 
ungdomar i åldern (0–19 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. Detta 
gäller även andelen pers-
oner 25–64 år. 

I övriga åldersklasser har 
Område 4 en lika stor eller 
lägre andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
 

Område 4 ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 3,8 procent 
år 2007 och minskningen 
under 2005 var -0,4 pro-
cent. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 4 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
31 procent av de som bor i Område 4 har utländsk bakgrund. Jämfört med kommunen (25 procent) 
är det en något högre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 4 hade 23 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 49 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 28 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 280 197 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
21 procent i Område 4 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. De flesta 
har som högst en gymnasial utbildning (49 procent) medan 28 procent har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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1

Skiftinge 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Skiftinge hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 4 261 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 4 098 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Skiftinge och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Skiftinge ökade sin be-
folkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Den största folkkmängds-
ökningen var under 2007 
med 5,9 procent och den 
största minskningen var    
-1,6 procent under 2004. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 4 098 4 032 3 975 4 022 4 26

Förändring

  -antal 125 -66 -57 47 239

  -procent 3,1 -1,6 -1,4 1,2 5,9

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Skiftinge och Eskilstuna kommun 2007 

Skiftinge (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn 
och ungdomar i åldern 0–
24 år och personer 25–44 
år än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I de två äldsta ålders-
klasser har Skiftinge en 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
53 procent av de boende i Skiftinge har utländsk bakgrund. Det är en betydligt högre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Skiftinge har 34 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 18 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 231 854 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
27 procent av invånarna i Skiftinge i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (50 procent) medan 25 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Hammarby glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Hammarby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 329 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 316 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Hammarby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Hammarby minskade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Den största ökningen var 
6,0 procent under 2006 
och den största minsk-
ningen var -3,4 procent år 
2005. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 316 327 316 335 329

Förändring

  -antal -2 11 -11 19 -6

  -procent -0,6 3,5 -3,4 6,0 -1,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Hammarby och Eskilstuna kommun 2007 

Hammarby (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn 
och ungdomar i åldern 0–
6, ungdomar 16–19 år och 
personer 45–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Hammarby en lägre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
14 procent av de boende i Hammarby har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Hammarby har 11 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 46 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 43 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 335 210 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Hammarby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (54 procent) medan 28 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Sundby glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Sundby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 449 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 374 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Sundby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Sundby ökade sin be-
folkning under fyra av de 
fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden under 2007 med 
11,1 procent. Under 2004 
var minskningen -0,8 
procent. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 374 371 398 404 449

Förändring

  -antal 6 -3 27 6 45

  -procent 1,6 -0,8 7,3 1,5 11,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Sundby och Eskilstuna kommun 2007 

Sundby (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn 
och ungdomar i åldern    
0–6, ungdomar 16–19 år 
och personer 45–64 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Sundby en lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
13 procent av de boende i Sundby har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Sundby har 9 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 39 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 346 367 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
11 procent av invånarna i Sundby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (56 procent) medan 33 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
 



   

 29 

Sundbyholm tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Sundbyholm hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 349 personer, en ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 256 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Sundbyholm och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Sundby ökade sin 
befolkning under hela 
perioden 2003–2007. 

Området har ökat procent-
uellt mer än kommunen 
som helhet. Som mest 
ökade befolkningen under 
2003 med 16,9 procent. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 256 292 309 331 349

Förändring

  -antal 37 36 17 22 18

  -procent 16,9 14,1 5,8 7,1 5,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Sundbyholm och Eskilstuna kommun 2007 

Sundby (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern 0–6 år och personer 
25–64 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Sundby en lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Sundbyholm har utländsk bakgrund. Det är en betydligt lägre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Sundbyholm har 10 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 54 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 36 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 295 998 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
15 procent av invånarna i Sundbyholm i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (52 procent) medan 32 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Vallby glesbygd, del av 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Vallby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 622 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 508 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Vallby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Vallby ökade sin 
befolkning under hela 
perioden 2003–2007. 

Området har ökat procent-
uellt mer än kommunen 
som helhet. Som mest 
ökade befolkningen under 
2006 med 7,3 procent. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 508 531 547 587 622

Förändring

  -antal 20 23 16 40 35

  -procent 4,1 4,5 3,0 7,3 6,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Vallby och Eskilstuna kommun 2007 

Vallby (ljusgrå stapel) har 
en högre andel barn i 
åldern 0–19 år och pers-
oner 45–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Vallby en lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
14 procent av de boende i Vallby har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Vallby har 11 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 36 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 320 700 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent av invånarna i Vallby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (55 procent) medan 28 procent har studerat efter 
gymnasiet. 

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Kloster glesbygd, del av (424) 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Kloster (424) hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 20 personer, en liten minskning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 23 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Kloster (424) och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Kloster (424) minskade 
sin befolkning under tre av 
de fem redovisade åren.  

I absoluta tal var befolk-
ningsförändringarna små. 
Procentuellt var minsk-
ningen som störst 2006 
med -12,0 procent. 
Ökningen under 2004 var 
13,0 procent. 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 23 26 25 22

Förändring

  -antal 0 3 -1 -3 -2

  -procent 0,0 13,0 -3,8 -12,0 -9,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Kloster (424) och Eskilstuna kommun 2007 

Kloster (424)  (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn i åldern 0–15 år och 
personer 25–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Kloster (424) en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
Ingen av de boende i Kloster (424) har utländsk bakgrund. I kommunen (25 procent).som helhet 
har 25 procent utländsk bakgrund. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Kloster (424) har inga familjer i området låg disponibel inkomst d.v.s. en 
inkomst som understiger 133 263 kronor per år, 75 procent av familjerna har medellåg och 
medelhög disponibel inkomst medan 25 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor 
eller mer per år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 331 985 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
14 procent av invånarna i Kloster (424) i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. Det är lika stor andel av befolkningen i området som har högst en gymnasial utbildning 
(43 procent) och som har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Kjulaås tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Kjulaås hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 820 personer, en liten minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 836 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Kjulaås och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Kjulaås minskade som 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren. 

Området ökade sin folk-
mängd som mest år 2004 
med 2,5 procent och min-
skade som mest år 2007 
med -2,7 procent. 

 
 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 836 857 835 843 820

Förändring

  -antal -15 21 -22 8 -

  -procent -1,8 2,5 -2,6 1,0 -2,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Kjulaås och Eskilstuna kommun 2007 

Kjulaås (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldern 7–15 år, personer 
45–64 år och 65 år och 
äldre än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Kjulaås en lägre eller lika 
stor andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
12 procent av de boende i Kjulaås har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Kjulaås har 16 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 36 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 320 869 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
16 procent av invånarna i Kjulaås i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 31 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Kjula glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Kjula hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 689 personer, en ökning jämfört med år 2003 
då antalet boende var 639 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Kjula och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Kjula (ljusgrå stapel) har 
en högre andel ungdomar i 
åldern 16–19 år och pers-
oner 25–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Kjula en lägre eller lika 
stor andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
  

Kjula ökade sin folk-
mängd under två av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade befolk-
ningen år 2006 med 8,1 
procent och minskade som 
mest år 2007 med -4,8  
procent. 

 
 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 639 674 670 724 689

Förändring

  -antal -13 35 -4 54

  -procent -2,0 5,5 -0,6 8,1 -4,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Kjula och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Kjula har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Kjula har 17 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 47 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 35 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 306 206 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
21 procent av invånarna i Kjula i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (56 procent) medan 23 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Barva glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Barva hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 306 personer, en minskning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 348 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Barva och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Barva (ljusgrå stapel) har 
en högre andel barn och 
ungdomar i åldern 7–24 år 
och personer 45–64 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Barva en lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
  

Barva minskade sin be-
folkning under fyra av de 
fem redovisade åren. 

Den största procentuella 
minskningen var år 2004 
med -4,9 procent. Året 
innan 2003 ökade folk-
mängden med 6,1 procent. 

 
 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 348 331 319 307 306

Förändring

  -antal 20 -17 -12 -12 -1

  -procent 6,1 -4,9 -3,6 -3,8 -0,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Barva och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Barva har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Barva har 21 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 29 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 363 791 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
25 procent av invånarna i Barva i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (56 procent) medan 18 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Jäder glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Jäder hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 979 personer, en ökning jämfört med år 2003 
då antalet boende var 872 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Jäder och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Jäder har samma ålders-
fördelning bland barn och 
ungdomar upp till och 
med 19 år som kommunen 
(mörkgrå stapel) totalt.  

Däremot har Jäder en 
högre andel personer än 
kommunen i åldern 45–64 
år, men lägre andel i åld-
rarna 20–24 år, 25–44 år 
och 65 år och äldre. 
  

Jäder ökade sin befolkning 
under fyra av de fem 
redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 5,4 procent  
2007 och minskningen 
under 2003 var -1,1 
procent. 

 
 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 872 897 914 929 979

Förändring

  -antal -10 25 17 15

  -procent -1,1 2,9 1,9 1,6 5,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Jäder och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
7 procent av de boende i Jäder har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Jäder har 12 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 37 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 330 731 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
14 procent av invånarna i Jäder i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (50 procent) medan 36 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Område 5 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 5 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 16 049 personer,  en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 15 853 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 5 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 15 853 15 839 16 007 15 986 16 049

Förändring

  -antal 80 -14 168 -21 63

  -procent 0,5 -0,1 1,1 -0,1 0,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 5 (ljusgrå stapel) 
har en lägre andel barn och 
ungdomar i åldern (0–19 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. Detta 
gäller även andelen pers-
oner 45–64 år. 

I övriga åldersklasser har 
Område 5 en högre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 
 

Område 5 ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,1 procent 
år 2005 och minskade som 
mest under 2004 och 2006 
med -0,1 procent per år. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 5 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
19 procent av de som bor i Område 5 har utländsk bakgrund. Jämfört med kommunen (25 procent) 
är det en lägre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 5 hade 28 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 56 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 17 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i tätorten är 237 040 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
14 procent i Område 5 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. De flesta 
har som högst en gymnasial utbildning (48 procent) medan 38 procent har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Öster 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Öster hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 8 022 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 7 896 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Öster och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

Öster (ljusgrå stapel) har 
en högre andel ungdomar i 
åldern 20–24 år och pers-
oner 25–44 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Öster en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
  

Öster ökade sin be-
folkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,0 procent  
2007 och den största 
minskningen var under 
2004 med -0,7 procent. 

 
 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 7 896 7 839 7 872 7 944 8 02

Förändring

  -antal -7 -57 33 72 78

  -procent -0,1 -0,7 0,4 0,9 1,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Öster och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
18 procent av de boende i Öster har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Öster har 25 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 56 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 19 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 250 352 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
13 procent av invånarna i Öster i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (48 procent) medan 38 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Tunafors 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Tunafors hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 4 545 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 4 506 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Tunafors och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 4 506 4 499 4 573 4 510 4 54

Förändring

  -antal -23 -7 74 -63 35

  -procent -0,5 -0,2 1,6 -1,4 0,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Tunafors (ljusgrå stapel) 
har en högre andel  
ungdomar i åldern 20–24 
år, personer 25–44 år och 
65 år och äldre än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Tunafors en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 

Tunafors ökade sin be-
folkning under två av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,6 procent  
2005 och den största 
minskningen var under 
2006 med -1,4 procent. 

 
 Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Tunafors och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
14 procent av de boende i Tunafors har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Tunafors har 30 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 56 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 13 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 216 156 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
11 procent av invånarna i Tunafors i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (47 procent) medan 41 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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-52

Vilsta 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Vilsta hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 3 156 personer, en minskning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 3 181 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Vilsta och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 3 181 3 202 3 229 3 208 3 15

Förändring

  -antal 113 21 27 -21

  -procent 3,7 0,7 0,8 -0,7 -1,6

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Vilsta (ljusgrå stapel)har i 
stort samma ålders-
fördelning bland barn och 
ungdomar upp till och 
med 19 år som kommunen 
(mörkgrå stapel) totalt. 

Däremot har Vilsta en 
betydligt högre andel pers-
oner i åldern 65 år och 
äldre och en lägre andel i 
övriga åldersklasser än 
kommunen som helhet. 

Vilsta minskade sin be-
folkning under två av de 
fem redovisade åren.  

Den största folk-
minskningen var under 
2007 med -1,6 procent. 
Som mest ökade folk-
mängden med 3,7 procent  
2003. 

 Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Vilsta och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
21 procent av de boende i Vilsta har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Vilsta har 30 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 16 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 231 579 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Vilsta i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (48 procent) medan 33 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Kloster glesbygd, del av (532) 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Kloster (532) hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 168 personer, en ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 129 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Kloster (532)  och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 129 145 178 172 168

Förändring

  -antal 10 16 33 -6 -4

  -procent 8,4 12,4 22,8 -3,4 -2,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2

 

Kloster (532)  ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Den största folkminsk-
ningen var under 2006 
med -3,4 procent. Som 
mest ökade folkmängden 
med 22,8 procent 2005. 

 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Kloster (532) och Eskilstuna kommun 2007 

Kloster (532) (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn och ungdomar i 
åldern 0–15 år och pers-
oner 25–44 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Tunafors en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt.  
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Utländsk bakgrund 2007 
18 procent av de boende i Kloster (532) har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Kloster (532) har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 44 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 41 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 329 229 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
15 procent av invånarna i Kloster (532) i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en eftergymnasial utbildning (43 procent) medan 42 procent har 
som högst en gymnasieutbildning. 
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Lilla Nybyområdet 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Lilla Nyby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 158 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 141 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Lilla Nyby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 141 154 155 152 158

Förändring

  -antal -13 13 1 -3 6

  -procent -8,4 9,2 0,6 -1,9 3,9

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Lilla Nyby (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn 
och ungdomar i åldern 0–
15 år och personer 45–64 
år än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Lilla Nyby en lika stor 
eller lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
  

Lilla Nyby ökade sin be-
folkning under två av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 9,2 procent  
2004 och den största 
minskningen var under 
2003 med -8,4 procent. 

 
 Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Lilla Nyby och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
17 procent av de boende i Lilla Nyby har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Lilla Nyby har 15 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 63 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 23 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 253 706 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
27 procent av invånarna i Lilla Nyby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 20 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Område 6 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 6 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 20 321 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 19 345 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 6 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 19 345 19 534 19 647 19 838 20 321

Förändring

  -antal 100 189 113 191 483

  -procent 0,5 1,0 0,6 1,0 2,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 6 (ljusgrå stapel) 
har en lika stor eller lägre 
andel barn och ungdomar i 
åldern (0–19 år) än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. Detta 
gäller även personer 45 år 
och äldre. 

I övriga åldersklasser har 
Område 6 en högre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 

Område 6 ökade sin be-
folkning under alla de fem 
redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 2,4 procent 
år 2007. Ökningen i om-
rådet var under hela perio-
den i stort högre än för 
kommunen totalt. 
 Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Område 6 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
25 procent av de som bor i Område 6 har utländsk bakgrund. Det är en lika stor andel som för 
kommunen totalt. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 6 hade 30 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 19 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i tätorten är 236 705  kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent i Område 6 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. De flesta 
har som högst en gymnasial utbildning (49 procent) medan 32 procent har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Gredby 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Gredby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 3 007 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 2 984 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Gredby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 2 984 2 971 2 974 2 940 3 00

Förändring

  -antal 19 -13 3 -34 67

  -procent 0,6 -0,4 0,1 -1,1 2,3

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Gredby ökade sin be-
folkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 2,3 procent  
2007 och den största 
minskningen var under 
2006 med -1,1 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Gredby och Eskilstuna kommun 2007 

Gredby (ljusgrå stapel) har 
en högre andel  barn och 
ungdomar i åldern 7–15 år 
och personer 65 år och 
äldre år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Gredby en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt.  
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Utländsk bakgrund 2007 
17 procent av de boende i Gredby har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Gredby har 20 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 27 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 282 782 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
15 procent av invånarna i Gredby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 33 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Ekeby 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Ekeby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 1 054 personer, en liten ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 1 045 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Ekeby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 1 045 1 030 1 042 1 055 1 05

Förändring

  -antal 15 -15 12 13 -1

  -procent 1,5 -1,4 1,2 1,2 -0,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Ekeby ökade sin be-
folkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,5 procent  
2003 och den största 
minskningen var under 
2004 med -1,4 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Ekeby och Eskilstuna kommun 2007 

Ekeby (ljusgrå stapel) har 
en högre andel  barn och 
ungdomar i åldern 0–19 år 
och personer 25–44 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Ekeby en lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
16 procent av de boende i Ekeby har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Ekeby har 16 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 32 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 287 571 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Ekeby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 30 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Hällbybrunn tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Hällbybrunn hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 3 326 personer, en liten ökning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 3 321 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Hällbybrunn och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 3 321 3 349 3 332 3 344 3 32

Förändring

  -antal -6 28 -17 12 -18

  -procent -0,2 0,8 -0,5 0,4 -0,5

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Hällbybrunn ökade sin be-
folkning under två av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 0,8 procent  
2004 och den största 
minskningen var under 
2005 och 2007 med -0,5 
procent vardera året.

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Hällbybrunn och Eskilstuna kommun 2007 

Hällbybrunn (ljusgrå 
stapel) har en högre andel  
barn och ungdomar i 
åldern 0–19 år och pers-
oner 45–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Hällbybrunn en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
13 procent av de boende i Hällbybrunn har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Hällbybrunn har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 39 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 311 203 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
16 procent av invånarna i Hällbybrunn i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 30 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Tumbo tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Tumbo tätort hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 285 personer, en liten ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 269 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Tumbo tätort och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 269 277 279 278 285

Förändring

  -antal 16 8 2 -1 7

  -procent 6,3 3,0 0,7 -0,4 2,5

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Tumbo tätort ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 6,3 procent  
2003 och minskningen var 
under 2006 med -0,4 
procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Tumbo tätort och Eskilstuna kommun 2007 

Tumbo tätort (ljusgrå 
stapel) har en högre andel  
barn och ungdomar i 
åldern 0–15 år och pers-
oner 25–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Tumbo tätort en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
14 procent av de boende i Tumbo tätort har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Tumbo tätort har 17 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 38 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 45 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 311 401 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
19 procent av invånarna i Tumbo tätort i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (55 procent) medan 27 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Kvicksund tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Kvicksund hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 832 personer, en liten ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 815 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Kvicksund och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 815 823 832 831 832

Förändring

  -antal 39 8 9 -1 1

  -procent 5,0 1,0 1,1 -0,1 0,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Kvicksund ökade sin be-
folkning under fyra av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 5,0 procent  
2003 och minskningen var 
under 2006 med -0,1 
procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Kvicksund och Eskilstuna kommun 2007 

Kvicksund (ljusgrå stapel) 
har en högre andel  barn 
och ungdomar i åldern    
0–15 år och personer    
25–64 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Kvicksund en lägre andel 
av befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
13 procent av de boende i Kvicksund har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Kvicksund har 6 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 32 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 62 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 440 363 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
9 procent av invånarna i Kvicksund i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (43 procent) medan 47 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Tumbo glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Tumbo glesbygd hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 784 personer, en ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 713 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Tumbo glesbygd och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 713 714 710 738 784

Förändring

  -antal 16 1 -4 28 46

  -procent 2,3 0,1 -0,6 3,9 6,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Tumbo glesbygd ökade 
sin befolkning under fyra 
av de fem redovisade åren. 

Som mest ökade folk-
mängden med 6,2 procent  
2007 och minskningen var 
under 2005 med -0,6 
procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Tumbo glesbygd och Eskilstuna kommun 2007 

Tumbo glesbygd (ljusgrå 
stapel) har en högre andel  
barn och ungdomar i 
åldern  0–15 år och pers-
oner 25–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Tumbo glesbygd en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
16 procent av av de boende i Tumbo glesbygd har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Tumbo glesbygd har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 33 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 316 743 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
13 procent av invånarna i Tumbo glesbygd i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (55 procent) medan 31 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Råby-Rekarne glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Råby-Rekarne glesbygd hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 204 personer, en ökning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 183 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Råby-Rekarne glesbygd och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 183 183 198 186 204

Förändring

  -antal 3 0 15 -12 18

  -procent 1,7 0,0 8,2 -6,1 9,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Råby-Rekarne ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 9,7 procent  
2007 och minskningen var 
under 2006 med -6,1 
procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Råby-Rekarne glesbygd och Eskilstuna kommun 2007 

Råby-Rekarne (ljusgrå 
stapel) har en högre andel  
barn i åldern  7–15 år och 
personer 45–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Råby-Rekarne en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
12 procent av de boende i Råby-Rekarne glesbygd har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Råby-Rekarne glesbygd har 21 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en 
inkomst som understiger 133 263 kronor per år, 53 procent av familjerna har medellåg och 
medelhög disponibel inkomst medan 26 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor 
eller mer per år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 266 536 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
23 procent av invånarna i Råby-Rekarne glesbygd i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som 
högsta utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (55 procent) medan 21 procent 
har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Hällby glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Hällby hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 177 personer, en liten minskning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 185 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Hällby och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 185 188 185 186 177

Förändring

  -antal 6 3 -3 1 -9

  -procent 3,4 1,6 -1,6 0,5 -4,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Hällby ökade sin be-
folkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 3,4 procent  
2003 och den största 
minskningen var under 
2007 med -4,8 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Hällby och Eskilstuna kommun 2007 

Hällby (ljusgrå stapel) har 
en högre andel  barn i 
åldern  0–19 år och pers-
oner 45–64 år än kom-
munen (mörkgrå stapel) 
som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Hällby en lägre eller lika 
stor andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
12 procent av de boende i Hällby har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Hällby har 10 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 54 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 37 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 308 387 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
20 procent av invånarna i Hällby i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (61 procent) medan 17 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Nyfors 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Nyfors hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 8 207 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 7 525 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Nyfors och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 7 525 7 636 7 763 7 844 8 20

Förändring

  -antal 6 111 127 81 363

  -procent 0,1 1,5 1,7 1,0 4,6

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Nyfors ökade sin be-
folkning under alla fem 
redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 4,6 procent  
2007. Från och med 2004 
har Nyfors en högre 
procentuell ökning än 
kommunen totalt. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Nyfors och Eskilstuna kommun 2007 

Nyfors (ljusgrå stapel) har 
en högre andel ungdomar i 
åldern 20–24 år, personer 
25–44 år och äldre än 65 
år än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Nyfors en lägre eller lika 
stor andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
38 procent av de boende i Nyfors har utländsk bakgrund. Det är en högre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Nyfors har 40 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 51 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 9 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 188 210 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
21 procent av invånarna i Nyfors i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (47 procent) medan 30 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Centrum Eskilstuna 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Centrum hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 1 788 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 1 642 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Centrum och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 1 642 1 695 1 654 1 763 1 78

Förändring

  -antal -14 53 -41 109 25

  -procent -0,8 3,2 -2,4 6,6 1,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Centrum ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 6,6 procent  
2006 och den största 
minskningen var under 
2005 med -2,4 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Centrum och Eskilstuna kommun 2007 

Centrum (ljusgrå stapel) 
har en högre andel ung-
domar i åldern  20–24 år 
och personer 25–44 år än 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Centrum en lägre eller lika 
stor andel av befolkningen 
än kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
27 procent av de boende i Centrum har utländsk bakgrund. Det är en högre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Centrum har 37 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 52 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 10 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 202 283 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
14 procent av invånarna i Centrum i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (41 procent) medan 44 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Venus industriområde 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Venus industriområde hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 657 personer, en liten 
minskning jämfört med år 2003 då antalet boende var 663 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Venus industriområde  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 663 668 678 673 657

Förändring

  -antal 9 5 10 -5 -16

  -procent 1,4 0,8 1,5 -0,7 -2,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Venus industriområde 
ökade sin befolkning 
under tre av de fem 
redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,5 procent  
2005 och den största 
minskningen var under 
2007 med -2,4 procent.

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Venus industriområde och Eskilstuna  
kommun 2007 

Venus industriområde 
(ljusgrå stapel) har en 
högre andel barn i åldern  
0–6 år, ungdomar 20–24 
år och personer 25–44 år 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Venus industriområde en 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt.  
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Utländsk bakgrund 2007 
16 procent av de boende i Venus industriområde har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Venus industriområde har 23 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en 
inkomst som understiger 133 263 kronor per år, 64 procent av familjerna har medellåg och 
medelhög disponibel inkomst medan 13 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor 
eller mer per år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 231 579 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
11 procent av invånarna i Venus industriområde i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som 
högsta utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (53 procent) medan 35 procent 
har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Område 7 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Område 7 hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 16 375 personer, en ökning jämfört med 
2003 då antalet boende var 15 742 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Område 7 och Eskilstuna  
kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 15 742 15 857 15 988 16 216 16 375

Förändring

  -antal 137 115 131 228 159

  -procent 0,9 0,7 0,8 1,4 1,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Område 7 (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn och 
ungdomar i åldern (0–24 år) 
än kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet. Detta 
gäller även andelen pers-
oner 25–44 år. 

I övriga åldersklasser har 
Område 7 en lägre andel av 
befolkningen än kommunen 
totalt. 
 

Område 7 ökade sin be-
folkning under de fem 
redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,4 procent 
år 2006.  

Ökningen i området var 
under hela perioden högre 
än för kommunen totalt. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Område 7 och Eskilstuna kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
28 procent av de som bor i Område 7 har utländsk bakgrund. Jämfört med hela kommunen (25 
procent) är det en högre siffra. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Område 7 hade 29 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 21 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 243 404  kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
22 procent i Område 7 i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. De flesta 
har som högst en gymnasial utbildning (50 procent) medan 26 procent har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Fröslunda (inkl. Brunnsbacken, Myrtorp och Västermalm) 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Fröslunda hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 6 012 personer, en ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 5 912 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Fröslunda  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 5 912 5 959 5 928 6 027 6 01

Förändring

  -antal 38 47 -31 99 -15

  -procent 0,6 0,8 -0,5 1,7 -0,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Fröslunda ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,7 procent  
2006 och den största min-
skningen var under 2005 
med -0,5 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Fröslunda och Eskilstuna  
kommun 2007 
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Utländsk bakgrund 2007 
40 procent av de boende i Fröslunda har utländsk bakgrund. Det är en högre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Den största skillnaden i 
befolkningens åldersför-
delningen mellan Frös-
lunda (ljusgrå stapel) och 
kommunen (mörkgrå 
stapel) finns i åldrarna 20-
24 år och   45–64 år.  

I den yngsta ålders-
gruppen har Fröslunda 
högre andelen medan 
kommunen har högre 
andel i den äldsta 
gruppen. 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Fröslunda har 40 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 9 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 193 614 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
25 procent av invånarna i Fröslunda i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (47 procent) medan 24 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Lagersberg (inkl. Råbergstorp och Stenby) 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Lagersberg hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 3 228 personer, en ökning jämfört med 
år 2003 då antalet boende var 3 145 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Lagersberg  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 3 145 3 119 3 147 3 139 3 22

Förändring

  -antal 38 -26 28 -8 89

  -procent 1,2 -0,8 0,9 -0,3 2,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Lagersberg ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 2,8 procent  
2007 och den största min-
skningen var under 2004 
med -0,8 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Lagersberg och Eskilstuna  
kommun 2007 

Lagersberg (ljusgrå stapel) 
har en högre andel i alla 
åldersgrupper till och med 
44 år än kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Lagersberg en lägre andel 
av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
47 procent av de boende i Lagersberg har utländsk bakgrund. Det är en betydligt högre andel än för 
hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Lagersberg har 35 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 16 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 215 903 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
27 procent av invånarna i Lagersberg i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (45 procent) medan 23 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Mesta-Borsökna 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Mesta-Borsökna hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 3 029 personer, en minskning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 3 057 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Mesta-Borsökna  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 3 057 3 066 3 071 3 054 3 02

Förändring

  -antal 13 9 5 -17 -25

  -procent 0,4 0,3 0,2 -0,6 -0,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Mesta-Borsökna minskade 
sin befolkning under två 
av de fem redovisade åren. 

Som mest minskade folk-
mängden med -0,8 procent  
2007 och den största 
ökningen var under 2003 
med 0,4 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Mesta-Borsökna och Eskilstuna  
kommun 2007 

Mesta-Borsökna (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn i åldersgruppen 7–19 
år och personer 45 år och 
äldre än i kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Mesta-Borsökna en lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
10 procent av de boende i Mesta-Borsökna har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Mesta-Borsökna har 8 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 44 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 349 599 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
13 procent av invånarna i Mesta-Borsökna i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (54 procent) medan 32 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Fors glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Fors hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 302 personer, en ökning jämfört med år 2003 
då antalet boende var 197 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Fors  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 197 202 214 248 302

Förändring

  -antal 1 5 12 34 54

  -procent 0,5 2,5 5,9 15,9 21,8

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Fors ökade sin befolkning 
under alla fem redovisade 
åren.  

Som mest ökade folk-
mängden med 21,8 
procent år 2007.  
 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Fors och Eskilstuna  
kommun 2007 

Fors (ljusgrå stapel) har en 
högre andel barn i 
åldersgruppen 0–6 år, 
ungdomar 16–19 år, 
personer 45–64 år än i 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Fors en lägre andel av be-
folkningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
19 procent av de boende i Fors har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Fors har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 45 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 41 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 302 714 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
11 procent av invånarna i Fors i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 36 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Gillberga glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Gillberga hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 902 personer, en ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 835 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Gillberga  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 835 831 853 911 902

Förändring

  -antal 11 -4 22 58 -9

  -procent 1,3 -0,5 2,6 6,8 -1,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Gillberga ökade sin 
befolkning under tre av de 
fem redovisade åren  
 
Som mest ökade folk-
mängden med 6,8 procent  
år 2006.Den störst 
minskningen var 2007 
med -1,0 procent.  

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Gillberga och Eskilstuna  
kommun 2007 

Gillberga (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
åldersgruppen 0–15 år, 
och personer 25–64 år än i 
kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Gillberga en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
11 procent av de boende i Gillberga har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Gillberga har 14 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 48 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 38 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 308 441 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
17 procent av invånarna i Gillberga i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (57 procent) medan 26 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Västra Borsökna tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Västra Borsökna hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 577 personer, en ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 265 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Västra Borsökna  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 265 348 428 510 577

Förändring

  -antal 15 83 80 82 67

  -procent 6,0 31,3 23,0 19,2 13,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Västra Borsökna ökade sin 
befolkning under alla fem 
redovisade åren  
 
Som mest ökade folk-
mängden med 31,3 
procent år 2004. Även 
under de övriga fyra åren 
har befolkningstillväxten 
varit betydande.  Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Västra Borsökna och Eskilstuna  
kommun 2007 

Västra Borsökna (ljusgrå 
stapel) har en högre andel 
barn i åldersgruppen 0–6 
år, och personer 25–44 år 
än i kommunen (mörkgrå 
stapel) som helhet.  

I övriga åldersklasser har 
Västra Borsökna en lika 
stor eller lägre andel av 
befolkningen än kom-
munen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
15 procent av de boende i Västra Borsökna har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Västra Borsökna har 10 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst 
som understiger 133 263 kronor per år, 50 procent av familjerna har medellåg och medelhög 
disponibel inkomst medan 40 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per 
år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 311 520 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
12 procent av invånarna i Västra Borsökna i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 36 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Lista glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Lista hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 645 personer, en minskning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 661 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Lista  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 661 658 671 638 645

Förändring

  -antal 8 -3 13 -33 7

  -procent 1,2 -0,5 2,0 -4,9 1,1

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Lista minskade sin 
befolkning under två av de 
fem redovisade åren  
 
Som mest minskade folk-
mängden med -4,9 procent 
år 2006. Den högsta 
ökningen i Lista under 
perioden var år 2005 med 
2,0 procent. Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Lista och Eskilstuna  
kommun 2007 

Lista (ljusgrå stapel) har 
en högre andel barn och 
ungdomar i åldersgruppen 
7–19 år, och personer 45–
44 år än i kommunen 
(mörkgrå stapel) som hel-
het.  

I övriga åldersklasser har 
Lista en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt.  
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Utländsk bakgrund 2007 
9 procent av de boende i Lista har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela kommunen 
(25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Lista har 17 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 54 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 29 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 271 331 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
18 procent av invånarna i Lista i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (62 procent) medan 20 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Alberga tätort 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Alberga hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 407 personer vilket var lika många 
personer som bodde i området år 2003. 
 
Folkmängden och dess förändring i Alberga  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 407 406 403 399 407

Förändring

  -antal -5 -1 -3 -4 8

  -procent -1,2 -0,2 -0,7 -1,0 2,0

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Alberga minskade sin be-
folkning under fyra av de 
fem redovisade åren  
 
Som mest minskade folk-
mängden med -1,2 procent 
år 2003. Den högsta ök-
ningen i Alberga under 
perioden var år 2007 med 
2,0 procent. Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Alberga och Eskilstuna  
kommun 2007 

Alberga (ljusgrå stapel) 
har en högre andel barn i 
skolåldern (7–19 år) än 
kommun som helhet. 
Detta gäller även personer 
65 år och äldre. Var fjärde 
invånare i Alberga är i 
pensionsåldern.  

I övriga åldersklasser har 
Alberga en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen  
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Utländsk bakgrund 2007 
8 procent av de boende i Alberga har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Alberga har 25 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 46 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 29 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 271 170 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
24 procent av invånarna i Alberga i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (64 procent) medan 12 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Öja glesbygd 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Öja hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 527 personer, en liten ökning jämfört med år 
2003 då antalet boende var 522 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Öja  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 522 523 516 547 527

Förändring

  -antal 1 1 -7 31 -20

  -procent 0,2 0,2 -1,3 6,0 -3,7

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Öja ökade sin befolkning 
under tre av de fem redo-
visade åren  

Som mest minskade folk-
mängden med -3,7 procent 
år 2007. Den högsta ök-
ningen i Öja under perio-
den var 2006 med 6,0 pro-
cent. 
 Befolkningens åldersfördelning 2007 

Åldersfördelningen i Öja och Eskilstuna  
kommun 2007 

Öja har högre andel 
ungdomar i skolåldern 
(16–19 år) och personer 
45–64 år än kommunen 
som helhet. Detta gäller 
även personer 65 år och 
äldre.  

I övriga åldersklasser har 
Öja en lika stor eller lägre 
andel av befolkningen än 
kommunen totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
Fem procent av de boende i Öja har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Öja har 19 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 57 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 24 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 262 764 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
26 procent av invånarna i Öja i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta utbildning. 
De flesta har som högst en gymnasial utbildning (51 procent) medan 24 procent har studerat efter 
gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Västermo 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Västermo hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 746 personer, en liten ökning jämfört 
med år 2003 då antalet boende var 741 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Västermo  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 741 745 757 743 746

Förändring

  -antal 17 4 12 -14 3

  -procent 2,3 0,5 1,6 -1,8 0,4

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Västermo ökade sin 
befolkning under fyra av 
de fem redovisade åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 2,3 procent 
år 2003 och minskningen 
under perioden var under 
2006 med -1,8 procent. 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Västermo och Eskilstuna  
kommun 2007 

Västermo har högre andel 
barn i skolåldern (7–15 år) 
och personer 45–64 år än 
kommunen som helhet. 
Detta gäller även personer 
65 år och äldre.  

I övriga åldersklasser har 
Västermo en lika stor eller 
lägre andel av befolk-
ningen än kommunen 
totalt. 
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Utländsk bakgrund 2007 
8 procent av de boende i Västermo har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel än för hela 
kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Västermo har 21 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en inkomst som 
understiger 133 263 kronor per år, 55 procent av familjerna har medellåg och medelhög disponibel 
inkomst medan 23 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor eller mer per år och 
familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 285 329 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
19 procent av invånarna i Västermo i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som högsta 
utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (57 procent) medan 36 procent har 
studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Stadsbyggnadsområdet 
Befolkningsutvecklingen 2003–2007 
Stadsbyggnadsområdet hade vid årsskiftet 2007/2008 en folkmängd på 76 789 personer, en ökning 
jämfört med år 2003 då antalet boende var 75 055 personer. 
 
Folkmängden och dess förändring i Stadsbyggnadsområdet  
och Eskilstuna kommun åren 2003–2007 

 

År

2003 2004 2005 2006 2007

Folkmängd 75 055 75 233 75 526 75 881 76 789

Förändring

  -antal 390 178 293 355 908

  -procent 0,5 0,2 0,4 0,5 1,2

Kommunen:

  -procent 0,7 0,5 0,5 0,7 1,2
 

Stadsbyggnadsområdet 
ökade sin befolkning 
under alla fem redovisade 
åren  

Som mest ökade folk-
mängden med 1,2 procent 
under år 2007. 
 

Befolkningens åldersfördelning 2007 
Åldersfördelningen i Stadsbyggnadsområdet och Eskilstuna  
kommun 2007 

Eftersom Stadsbyggnads-
områdets befolkning inne-
fattar 82 procent av hela 
kommunens befolkning 
avspeglar det sig i ålders-
fördelningen.  

Det är mycket små 
skillnader i de olika åld-
ersklasserna jämfört med 
kommunen som helhet. 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0-6 år 7-15 år 16-19 år 20-24 år 25-44 år 45-64 år 65-w  år

Stadsbyggnadsområde
Eskilstuna kommun

Procent

Källa SCB Ålder
 

Utländsk bakgrund 2007 
28 procent av de boende i Stadsbyggnadsområdet har utländsk bakgrund. Det är en högre andel än 
för hela kommunen (25 procent). 

Disponibel inkomst 2006 
Av samtliga familjer i Stadsbyggnadsområdet har 29 procent en låg disponibel inkomst d.v.s. en 
inkomst som understiger 133 263 kronor per år, 52 procent av familjerna har medellåg och 
medelhög disponibel inkomst medan 19 procent har hög inkomst som motsvarar 353 738 kronor 
eller mer per år och familj.  

Den disponibla medelinkomsten i området är 253 538 kronor per år och familj. Motsvarande siffra 
för kommunen är 248 978 kronor.  

Utbildningsnivå 2007 
19 procent av invånarna i Stadsbyggnadsområdet i åldern 25-64 år har folk- eller grundskola som 
högsta utbildning. De flesta har som högst en gymnasial utbildning (49 procent) medan 31 procent 
har studerat efter gymnasiet.  

För samtliga boende i kommunen har 18 procent som högst förgymnasial utbildning, 50 procent 
gymnasieutbildning och 30 procent har högskole-/universitetsutbildning. 
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Bilaga 1 Definitioner av variabler 
 
Folkmängden 2003–2007 
Folkmängdsstatistiken baseras på SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) som är en kopia av 
Skatteverkets personregister. I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda. 
Huvudregeln i folkbokföringen är att man folkbokförs i den församling och på den fastighet där 
man bor. Personer som, när de flyttar till Sverige, tänker stanna kortare tid än ett år folkbokförs inte 
och ingår inte i befolkningsstatistiken. På motsvarande sätt fortsätter personer som flyttar 
utomlands kortare tid än ett år att vara folkbokförda och ingå i befolkningen. Asylsökande som inte 
fått uppehållstillstånd folkbokförs inte och ingår därmed inte heller i statistiken över befolkningen. 

Folkökning/minskning är skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Åldern 
avser ålder vid årets slut. 
 
Utländsk bakgrund 
Med utländsk bakgrund menas att personen antingen är född i utlandet eller att personen är född i 
Sverige men med båda föräldrarna födda i utlandet. Utländsk bakgrund hämtas från RTB 31 
december 2007. 
 
Disponibel inkomst 
Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande sedan man från  
summa förvärvs- och kapitalinkomst dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria  ersättningar 
och bidrag (t.ex. socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag etc.). Variabeln är ett familjebegrepp. 

Mer exakt är den disponibla inkomsten summan av löne- och ev. företagarinkomster samt  
räntor, utdelningar och realisationsvinster. Till inkomstsumman lägger man även positiva  
transfereringar som pensioner, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd, barnbidrag och bostadsbidrag. 
För att sedan räkna ut den disponibla inkomsten måste man minska intäktsbeloppet med betald 
skatt, betalda underhållsbidrag och återbetalda studielån. Det som nu återstår kallas familjens 
disponibla inkomst som är det utrymme som familjen disponerar för annan konsumtion. 

Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som bäst  
speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället.  

I rapporten redovisas den disponibla inkomsten i nedanstående inkomstklasser. 
Låg inkomst 0 - 133 262 kr 
Medellåg inkomst 133 263 -212 189 kr 
Medelhög inkomst 212 190 - 353 738 kr 
Hög inkomst > 353 738 kr 

Medelvärdet av disponibel inkomst innehåller inte noll-inkomster.  

Statistiken hämtas från SCB:s register över inkomster och taxeringar och avser inkomståret 2006. 
 
Utbildningsnivå 
Uppgiften om utbildningsnivå avser personens högsta utbildning enligt registret över  
befolkningens utbildning. Utbildning klassificeras enligt Svensk utbildningsnomenklatur. 
Statistiken avser 2007. 

I några områden finns personer som saknar utbildningsnivå i statistikregistret. Detta gör att andelen 
personer när det gäller högsta utbildningsnivå i dessa fall inte blir 100 procent.  
 
Regional indelning 
De områden (se innehållsförteckningen) som redovisas i rapporten är hämtad från Eskilstuna 
kommuns delområdesindelning (NYKO), se bilaga 1. Den geografiska informationen hämtas från 
SCB:s geografidatabas. Indelningen avser 1 januari 2008. 
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Bilaga 2 Områdesindelning 
1 
11 Torshälla söder 
12, 13, 14 –1433 –1423 Torshälla norr 
1433, 1423 Torshälla huvud, tätort 

2 
21 Norr 
22 Årby 
23, 24 Slagsta (inkl Valhalla) 

3 
31 Skogstorp tätort 
321 Hållsta tätort 
322 Bälgviken tätort 
323 Husby-Rekarne glesbygd 
341 Hällberga tätort 
342 Stenkvista glesbygd 
351 Ärla tätort 
342 Eklången 
353 Ärla glesbygd 
3300 Näshulta glesbygd 

4 
41 Skiftinge 
42 Hammarby glesbygd 
422 - 4221 Sundby glesbygd 
4221 Sundbyholm, tätort 
423 Vallby glesbygd, del av 
424 Kloster glesbygd, del av 
431 Kjulaås tätort 
432 Kjula glesbygd 
441 Barva glesbygd 
442 Jäder glesbygd 

5 
51,52 Öster 
54 Tunafors 
55 Vilsta 
532 Kloster glesbygd, del av 
561, 562 Lilla Nybyområdet 

6 
61 Gredby 
62 Ekeby 
63 Hällbybrunn tätort 
641 Tumbo tätort 
642 Kvicksund tätort 
643 Tumbo glesbygd 
644 Råby-Rekarne glesbygd 
645 Hällby glesbygd 
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65 Nyfors 
66 Centrum, Eskilstuna 
67 Venus industriområde, Kungsgatans förlängning 

7 
71 Fröslunda (inkl. Brunnsbacken, Myrtorp, Västermalm) 
72 Lagersberg (inkl. Råbergstorp, Stenby) 
73 Mesta-Borsökna 
741 Fors glesbygd 
742  –7422 Gillberga glesbygd 
7422 Västra Borsökna, tätort 
743 Lista glesbygd 
751 Alberga tätort 
752 Öja glesbygd 
753 Västermo 

Stadsbygdsområde 
1, 2 , 31, 41, 424, 5, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 741, 09 
 
I Stadsbygdsområdet ingår Torshälla f.d. stad, Eskilstuna f.d. stad, Skogstorps tätort, 
Hällbybrunns tätort samt restförda och på församlingen skrivna.  
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