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Dekompozycja struktury społecznej

Interpretacje:

Neomarksiści kładą nacisk na aktualność
czynników ekonomicznych

Neoweberyści w modelu konsumpcji i własności mieszkania 
Dostrzegają cechy determinujące status społeczny.



W nawiązaniu do marksowskiej koncepcji dychotomicznej 
struktury klasowej proponowany  jest obecnie coraz częściej 

podział (Florida, Urry),  szczególnie metropolitalnych, zbiorowości
na dwie  kategorie:

„mobilnych” (mobile) i „zakorzenionych” (rooted). 



Richard Florida pisze, że ok. 200 milionów ludzi, czyli jedna 
trzydziesta piąta światowej populacji, żyje w innych krajach 
niż się urodziła, liczba przybyszy jest szczególnie duża w 
metropoliach i tak np. w niektórych regionach miejskich USA, 
Kanady, Australii, urodzeni za granicą stanowią ok. 40% 
populacji. 

W Berlinie na ok. 3,5 mln mieszkańców jest blisko 450 
000 cudzoziemców, a wśród nich ok. 100 000 Polaków, a 
także liczne populacje Turków, mieszkańców dawnej 
Jugosławii i innych krajów. Istnieje jednak znaczna 
różnica w rozmieszczeniu cudzoziemców między 
wschodnim Berlinem gdzie jest ich ok. 5% i zachodnim, 
gdzie więcej niż co piąty mieszkaniec jest 
obcokrajowcem.



Liczba mieszkańców Warszawy, którzy nie 
urodzili się w Polsce jest znikoma i wynosi 
ok. 2%. Najwięcej osób tej kategorii mieszka 
w Śródmieściu, Żoliborzu, Mokotowie, na 
Ochocie i w Wilanowie, najmniej w 
Białołęce i Tarchominie.



Biorąc pod uwagę dwa kryteria: aktywności zawodowej i 
sposobu konsumpcji zbiorowości metropolitalne można 
podzielić na cztery główne grupy: tradycyjną burżuazję, 
klasęmetropolitalną,  klasy ludowe (miejskie warstwy 
pośrednie) i kategorie marginalne.

Manuel Castells wyróżnia  również cztery kategorie: 
klasę wyższą (menedżerowie i specjaliści), klasę
średnią (technicy i robotnicy), klasę średnia niższą
(sprzedawcy i pracownicy biur) oraz klasę niższą
(pracownicy usług i robotnicy rolni), 



Rosabeth M. Kanter  ‐ „klasa światowa” (world class),  
charakteryzowana przez  trzy „K”:  koncept ‐ posiadanie wiedzy i 
idei; kompetencje ‐ zdolność do działania w najwyższym standardzie 
i w każdym miejscu; oraz koneksje ‐ relacje i dostęp do zasobów 
innych ludzi i organizacji na całym świecie 

Alvin Gouldner  „nowa klasa”. Są to intelektualiści a czynnikiem 
konstytutywnym tej  kategorii  określanej także jako „klasa 
alternatywna” jest „nie tylko wspólnota języka i ideologicznych 
przedstawień, ale także zdolność organizowania rynku 
posiadanego przez nią kapitału kulturowego„

Richard Florida ‐ klasa twórcza  



Cechy Klasa metropolitalna Miejskie warstwy pośrednie

Zawód Menedżerowie, wolne zawody, specjaliści Pracownicy usług, pracownicy
biurowi, robotnicy

Miejsce pracy Firmy globalne, instytucje 
międzynarodowe

Firmy lokalne

Pewność zatrudnienia Duża Mała
Wykształcenie Wyższe + (permanentne doszkalanie) Przeważnie średnie, niekiedy

Wyższe
Dochód Powyżej średniej europejskiej Średnia krajowa
Kapitał kulturowy Duży, lub braki nadrabiane aspiracjami Mały, rzadziej degradujący się

Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w centrum, lub 
wydzielone zespoły willowe

Wielkie zespoły mieszkaniowe,
rzadziej domy jednorodzinne na 
przedmieściach

Typ konsumpcji Luksusowy Standardowy
Ruchliwość Liczne podróże na długie dystanse Przemieszczenia miejscowe
Identyfikacja Globalna i europejska Lokalna i narodowa

Wyznaczniki pozycji społecznej mieszkańców metropolii   



Rynek 
mieszkaniowy

selektywna podaż/wypłacalny 
popyt 

Poziom szkoły szkoła publiczna/szkoła 
prywatna

Bycie „między 
swoimi”

klasy ludowe/klasa 
metropolitalna
imigranci/autochtoni

Zatrudnienie pozioma/pionowa ruchliwość
zawodowa

Cykl życia 
rodziny

Samotni, małżeństwa 
bezdzietne/rodziny wielodzietne

Czynniki agregacji i segregacji



Epoka przemysłowa od połowy XIX 
wieku do 1914 r.

Mozaikowa struktura społeczno-przestrzenna, stratyfikacja 
pionowa kamienic z zróżnicowanych dzielnicach. Migracje  
biednej ludności pochodzenia wiejskiego. Względnie sprawne 
mechanizmy integracji imigrantów. 

Początki fordyzmu i kryzys 
konkurencyjnej regulacji (1918-1939)

Ucieczka klas średnich z centralnych dzielnic, dywersyfikacja 
zespołów zabudowy jednorodzinnej, stratyfikacja strefowa. 
Migracje biednej ludności ze wsi  lub z innych 
przebudowywanych dzielnic. Nadal względnie dobra integracja 
ekonomiczna i społeczna

Fordyzm (od lat 50-tych do 1970 r.) Renowacje miejskie. Budowa mieszkań socjalnych lub 
prywatnych w różnych częściach metropolii. Dostępność
kredytów mieszkaniowych. Stały napływ biednej ludności z 
krajów Trzeciego Świata. Słaba integracja ekonomiczna i  
społeczna.

Post-fordyzm (od początku lat 80-tych) Dywersyfikacja obszarów peryferyjnych metropolii. Mieszkania 
socjalne vs „osiedla grodzone”. Selektywny podbój starych 
dzielnic przez klasę metropolitalną („gentryfikacja”). Stały 
napływ biednych imigrantów. Utrudniona integracja 
ekonomiczna i społeczna. 

Zróżnicowanie społeczne przestrzeni metropolitalnej  

Opracowanie własne przy wykorzystaniu niektórych elementów z Ch.Demaziere.



Struktura społeczno przestrzenna

Strefowa – mozaikowa

Centrum – peryferie  (Berlin zachodni vs Berlin wschodni)

Zachód ‐ wschód



Grodzone zespoły mieszkaniowe





Środowisko wychowawcze osiedli grodzonych

Fotografie placów zabaw udostępnione przez prof. Marię Lewicką







Nazwa
Odsetek na danym obszarze

Afrykanie (Afryka) 6 – 35,7

Afrykanie (Karaiby) 6 – 22,9

Biali Brytyjczycy 75 – 94,8

Bengalczycy 10 – 58,2

Chińczycy 5 – 5,4

Hindusi 6 – 54,2

Irlandczycy 4 – 13,3

Skupiska etniczne w Londynie

Źródło: Tygodnik L’Express” 5-11 lipiec 2007




