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Kompletterande kunskap
Vi alla har en bild av våra svenska förorter. Integrationen står högt på den politiska dagordningen inför
valet, samtidigt som en del problem i samhället skylls just på missförhållandena i våra förorter. Många
människors bild är präglade av medias skildringar av förorterna. Den bilden är ofta dyster. Hög
arbetslöshet, ytterligare skjutningar, bilbränder, hedersvåld. En annan bild som ges är den man får när
man tittar på offentlig statistik och demografisk data från t ex. SCB. Där framkommer det bla. att
utbildningsnivån är lägre här än i övriga landet, köpkraften lägre och arbetslösheten högre.
En egenhet med många skildringar från förortsområden är att man ofta låter en person representera de
som bor där. Det kan vara en eldsjäl som startat en idrottsklubb, det kan vara en entreprenör som driver
företagarprojekt. Eller så är det i samband med ett upplopp, och man låter någon beskriva hur man i
förorten varken litar på polis eller samhället, och att man ”härute” inte har något framtidshopp. Exemplen
ovan är sånt vi själva genom åren fått serverat till oss av media, men en sak skaver. Det pratas ofta om
människorna som bor här, men inte med människorna.
En bild som man ofta saknar är hur de allra flesta som bor där ser på olika samhällsfrågor. Det finns
väldigt många ogjorda undersökningar i dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs
mängder med undersökningar om den svenska allmänheten, som bryts ned på olika undergrupper som
analyseras kors och tvärs. Vi vet mycket om många. Däremot vet vi lite om de boende i dessa områden,
i synnerhet om man betraktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt.
Novus har nu på uppdrag av The Global Village genomfört en, oss veterligen, unik studie i landets 61
utsatta områden (enligt polisens definition, se s 37-38 för mer info). I dessa områden bor det drygt 500
000 människor. Undersökningen är genomförd på uppdrag av The Global Village i samarbete
med Höj Rösten. Undersökningen är finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
Den kan ses som en fortsättning på den undersökning vi gjorde inför Järvaveckan 2017. Den
undersökningen var något mindre i sin omfattning, och gjordes med 1000 personer boende i JärvaSpånga. Årets undersökning är baserad på 2000 intervjuer, dessutom med möjlighet att få
undersökningen genomförd på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. Vi har
intervjuat människor med ursprung från 76 olika nationaliteter.
Vi har i årets undersökning också jämfört flera av frågorna med hur svenska allmänheten svarar på
samma frågor. Fram träder en kompletterande bild av dessa områden. Det finns vissa resultat som
sticker ut, och det finns vissa resultat som inte skiljer sig nämnvärt från befolkningen i stort. På nästa
sida hittar man våra slutsatser från undersökningen. Den här undersökningen ska ses som ett steg att
öka kunskapen om de människor som bor i våra mest utsatta områden. Detta är en översikt över olika
områden, som var och ett är värt att undersöka djupare i framtiden.
Mats Elzén
Liza Pettersson
NOVUS
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Slutsatser
VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGORNA
- Sjukvård, invandring och skola är de viktigaste politiska frågorna i de 61 områdena. Detta
är samma frågor och samma ordning som svenska allmänheten.
- Lag och ordning, integration och arbetsmarknad är de viktigaste frågorna lokalt i de 61
områdena. Här skiljer det sig från svenska allmänheten som uppger skola, sjukvård,
invandring som viktigaste frågorna lokalt.
FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER
- Generellt sett är förtroende för olika institutioner ganska lika i de 61 utsatta områdena som
i landet i övrigt. Utlandsfödda generellt har högre förtroende för skola, arbetsförmedlingen,
stadsdelsförvaltningen och regeringen än de svenskfödda i samma område. Personer från
Nordafrika och Mellanöstern är de som har högst förtroende för skolan.
- Utlandsfödda har generellt lägre förtroende för svenska medier och polis.
DEMOKRATISK DELAKTIGHET
- En majoritet i de utsatta områden tror på politikens förmåga att lösa problem och känner en
samhörighet med Sverige, samtidigt som en minoritet känner att de som bestämmer bryr sig om dem.
Samtidigt uppger en majoritet att de inte kan påverka utvecklingen i sin egen stadsdel.
- En tredjedel av de som inte kommer att rösta bryr sig inte om valet, eller uppger att de inte brukar göra
det. Här är utlandsfödda överrepresenterade.

TRYGGHET
- Nästan var femte boende i de utsatta områdena upplever otrygghet. Det är fyra gånger så högt som
hos svenska allmänheten.
- Man är i högre grad otrygg i ’särskilt utsatta områden’, något lägre grad otrygg i ’utsatta områden’.
- Fler poliser skulle öka tryggheten.
- Vi ser också att de som känner lägre samhörighet med Sverige och de som i lägre grad tycker att
integrationen fungerar bra är mer otrygga där de bor.

INTEGRATIONEN
- Knappt hälften i de utsatta områdena tycker att integrationen fungerar dåligt. En av tre
tycker att den fungerar bra.
- Språket är det viktigaste för integrationen, följt av jobb och utbildning.
- En stor majoritet av både de boende i områdena och svenska allmänheten tycker att
segregationen i städerna är negativ.
ARBETSMARKNAD
- Var tredje tillfrågad i de utsatta områdena tycker att sänkta ingångslöner för de längst från
arbetsmarknaden är ett bra förslag. Utlandsfödda är i lägre grad än svenskar negativa till sänkta
lägstalöner.
- Hälften är negativa till sänkta ingångslöner.
- Fler vill starta företag i de utsatta områdena än i övriga landet. Om man räknar bort pensionärerna så
svarar 4/10 att de är intresserade av att starta företag. Detta är högre än hos svenska allmänheten.

Om undersökningen
Den här undersökningen beskriver vad människor tycker och tänker i Sveriges mest
utsatta områden. De utsatta områden som finns på 61 platser runt om i Sverige har
definierats av Polisen och utgörs av områden där kriminella i olika hög grad påverkar
lokalsamhället mycket negativt.
Undersökningen består av 2000 telefonintervjuer
genomförda under maj/juni 2018. De som
intervjuats är boende i Sveriges mest utsatta
områden och innehåller frågor om samhället,
närområdet, vilket förtroende för olika institutioner
och hur man ser på integrationen i Sverige.
Polisens definition av Sveriges utsatta områden är
uppdelade i tre kategorier: Särskilt utsatta
områden, utsatta områden samt riskområden.

Undersökningens resultat presenteras utifrån
gruppens totala svar (”boende i Sveriges utsatta
områden”) men undergruppers svar kommenteras
och lyfts fram genomgående i rapporten. De
undergruppers resultat som kommenteras i rapporten
är bland annat kön, ålder, utbildning, födelseland
samt grad av utsatt område. För ett antal av frågorna
har vi även jämförande resultat för den svenska
allmänheten. För utförlig metodbeskrivning av hur
undersökningen genomförts, se sida. 34.
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Sakpolitik & förtroende
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När människor som bor i utsatta
områden får lista de viktigaste
politiska frågorna hamnar sjukvård,
invandring och skola som topp tre
Ordningen över de viktigaste frågorna är
samma som hos den svenska allmänheten i
stort, och frågan är ställd på ett generellt plan.
Däremot när man frågar om viktigaste
frågorna i området där man bor så ser det
annorlunda ut. Då kommer ’lag och ordning’,
integration och invandring/migration som topp
tre. Det är inte oväntat, då otryggheten
upplevs betydligt högre här än i övriga landet.
Intressant är att lag och ordning inte är på topp
tre när man ställer frågan mer generell, trots
otryggheten i området.

Att en av fyra unga uppger att de inte vet
vad den viktigaste frågan är, är högt jämfört
mot allmänheten, där siffran snarare ligger
på några enstaka procent. Detta tyder på
ett längre avstånd till politiken för de unga
människorna i de här områdena.
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EN AV DE VIKTIGASTE FRÅGORNA ÄR
SJUKVÅRDEN
Några av de viktigaste frågorna för boende i
Sveriges utsatta områden är sjukvården
(17%), följt av invandring (12%) och skola
(10%).
SJUKVÅRDEN VIKTIGAST FÖR KVINNOR
Frågan om sjukvården är i högre grad viktig för
äldre kvinnor. Frågan om invandring är i högre
grad viktig för män och för de som tycker att
integration fungerar dåligt. Frågan om skola
och utbildning är å andra sidan viktigast för de
yngre kvinnorna.
EN AV FEM VET INTE VILKEN FRÅGA
SOM DE TYCKER ÄR VIKTIGAST
En väldigt stor andel, en av fem, svarar att de
inte vet vilken politisk fråga som de tycker är
en av de viktigaste. De yngre svarar i högre
grad att de inte vet, hela en av fyra i ålder 1829 år har inte någon uppfattning om vilken eller
vilka politiska frågor som är viktiga för dem.

VIKTIGASTE FRÅGORNA ÄR SAMMA FÖR
ALLMÄNHETEN
I Novus senaste undersökning (april 2018) där
vi frågat vad den svenska allmänheten tycker
är de viktigaste politiska frågorna svarar den
största andelen även sjukvård, invandring och
skola. Den svenska allmänhetens prioriteringar
skiljer sig alltså inte åt från de människor som
bor i de utsatta områdena utan visar på samma
prioriteringarna.
VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR MÄN I
UTSATTA OMRÅDEN
1. Invandring/migration/flyktingar
2. Sjukvård/vård/omsorg
3. Skola/utbildning

VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR KVINNOR I
UTSATTA OMRÅDEN
1. Sjukvård/vård/omsorg
2. Skola och utbildning
3. Invandring/migration/flyktingar

Fråga: Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste?
Sjukvård/vård/omsorg
Invandring/migration/flyktingar
Skola/utbildning
Jobb/arbetsmarknad
Miljö/klimat
Pension/pensionärer
Integration
Äldreomsorg
Ekonomi
Välfärd
Bostäder
Lag och ordning
Jämlikhet/klassklyftor/rättvisa
Skatter
Jämställdhet
Försvaret
Annat
Vet ej
0

18 %
12 %
9%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
7%

Exempel på annat:
Sluta höja lägenhetshyran
Alla är lika viktiga
Familjer återförenas
Ungdomarnas framtid
21 %
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Lag och ordning är den viktigaste
frågan för stadsdelen där en bor
Fråga: Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste för stadsdelen där du bor?
Lag och ordning
Integration
Invandring/migration
Skola/utbildning
Bostäder
Jobb/arbetsmarknad
Sjukvård
Miljö
Äldreomsorg
Trafik/infrastruktur
Jämlik/rättvisa/klassklyftor
Ekonomi
Annat
Vet ej
0

14 %
9%
9%
8%
7%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
6%

Exempel på annat svar:
Ungdomar/barn
Öppettider till affären
Renhållning
Stadsplanering

25 %
10

20

30

LAG
OCH
ORDNING,
INTEGRATION/INVANDRING/MIGRATION
OCH SKOLA OCH UTBILDNING ÄR DE
VIKTIGASTE FRÅGORNA
Den allra viktigaste frågan i stadsdelen där man
bor är lag och ordning (14%), följt av Integration
(9%),
invandring/migration
(9%)
och
skola/utbildning (8%).
Frågan om lag och ordning är särskilt viktig
för de äldsta väljarna. De som också utmärker
denna grupp är att de i högre grad inte känner
sig trygga där de bor. Frågan om skola och
utbildning är särskilt viktig för kvinnor i
medelåldern.
EN AV FYRA VET INTE VILKEN POLITISK
FRÅGA DE TYCKER ÄR VIKTIGAST
En av fyra vet inte vilken politisk fråga som är
viktigast för stadsdelen där de bor. Åter igen är
det de yngre, i åldern 18-29, som svarar att de
inte vet och även de lågutbildade är
överrepresenterade i den här gruppen.
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SEX AV TIO TYCKER ATT VI HAR FÖR KORTA
FÄNGELSESTRAFF
Sett till att en stor del som bor i de utsatta områdena
tycker lag och ordningen är viktigt ser vi att
merparten, sex av tio, som bor i utsatta områden
tycker att vi har för korta fängelsestraff i Sverige. De
som i högre grad tycker att dagens fängelsestraff är
för korta är äldre kvinnor.

Fråga: Tycker du generellt att vi har för
långa eller korta fängelsestraff i Sverige?
För långa

4%
20 %

Bra som det är
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60 %

För korta
17 %

Vet ej
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Högre förtroende för arbetsförmedlingen,
stadsdelsförvaltningen och regeringen i
utsatta områden
Instämmer - helt/delvis

Fråga: I vilken utsträckning har du förtroende för följande:
Polisen

28%

Regeringen

13%

26%

22%

Skolan

13%

25%

26%

Svenska medier

Din stadsdelsförvaltning

Arbetsförmedlingen
0

38%

10% 25%

5. Mycket stort förtroende

20%
20

4.

40

3.

8% 9%

21%

12%

19%

30

16%

19%

29%

7% 11%

10% 6%

19%

25%

8% 21%

10

16%

14%

10% 21%

26%
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2.

60
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80

90

Utsatta
områden

Allmänheten

66%

68%

39%

30%

38%

42%

35%

39%

29%

17%

18%

8%

100

1. Mycket litet förtroende

Vet ej

SKOLAN OCH SVENSKA MEDIER HAR ETT LÄGRE FÖRTROENDE I UTSATTA OMRÅDEN
ÄN ALLMÄNHETEN I STORT
När vi har undersökt hur förtroendet för olika samhällsinstitutioner ser ut hos boende i de utsatta
områdena framkommer en blandad bild. Vissa institutioner åtnjuter större förtroende i dessa områden
än hos allmänheten, medan andra lägre. Skolan och svenska medier har något lägre förtroende i de
utsatta områdena om man jämför denna grupp med allmänhetens förtroende, medan man har högre
förtroende för arbetsförmedlingen, stadsdelsförvaltningen och regeringen. För polisen är förtroendet
ungefär detsamma i de utsatta områden och i övriga Sverige.
Vi ser också avvikelser i förtroende beroende på var man är född. Utlandsfödda i de utsatta
områdena har högre förtroende för skolan, arbetsförmedlingen, regeringen och än vad svenskfödda i
samma område har. Vad gäller förtroende för skolan sticker folk med ursprung från Nordafrika och
Mellanöstern ut. Detta kan bero på att svensk skola, även om det finns problem, är bättre än skolorna
i deras hemländer, vid tiden då de flyttade till Sverige.
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TVÅ AV TRE I UTSATTA OMRÅDEN HAR
ETT STORT FÖRTROENDE FÖR POLISEN
Två av tre (66%) personer som bor i utsatta
områden svarar att de har ett stort förtroende för
Polisen. 16 procent svarar att de har ett litet
förtroende. De som i högre grad har ett litet
förtroende för Polisen är personer i åldern 18-29
år (24%), där det särskilt är de unga kvinnorna
som sticker ut då 30 procent har ett litet
förtroende för Polisen. Ett lägre förtroende går
även att hitta bland personer som bor i
Malmöregionen (29%). Allmänheten i stort har
ungefär samma grad av förtroende för polisen. I
allmänheten har sju av tio (68%) ett stort
förtroende.
TRE AV TIO HAR ETT STORT FÖRTROENDE
FÖR STADSDELSFÖRVALTNINGEN
Tre av tio (29%) har ett stort förtroende för sin
stadsdelsförvaltning. Två av tio (21%) har ett
litet förtroende. De som i högre grad har ett stort
förtroende för sin stadsdelsförvaltning är de som
är födda utomlands (33%). De som i högre grad
har ett litet förtroende är de i åldern 50-64 år
(26%) och de som bor i särskilt utsatta områden
(26%). Allmänheten har ett något lägre
förtroende för stadsdelsförvaltningen. Två av tio
(17%) har ett stort förtroende i allmänheten.
TVÅ
AV
TRE
HAR
ETT
STORT
FÖRTROENDE
FÖR
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nästan två av tio (18%) har ett stort förtroende
för Arbetsförmedlingen. Drygt 4 av 10 (44%) har
ett litet förtroende. De som har ett högre
förtroende är de i åldern 18-29 år (24%),
lågutbildade (23%), de som är födda utomlands
(26%) och de som bor i riskområden (24%) och i
större städer (22%). Allmänheten har ett lägre
förtroende för Arbetsförmedlingen (8%).

FYRA AV TIO HAR ETT STORT
FÖRTROENDE FÖR SKOLAN
Nästan fyra av tio svarar att de har stort
förtroende för skolan. De som har högre
förtroende är yngre personer i åldern 18-29 år
(52%) och i medelåldern 30-49 år (43%) samt
de som är födda utomlands (45%). De som i
högre grad har ett litet förtroende är de i åldern
65-79 år (33%) och de som bor i och
storstadsområdet Malmö (39%). Jämförelse
med allmänheten är de i hög grad lika, drygt
fyra av tio (42%) svarar att de har ett stort
förtroende för den svenska skolan.
EN AV TRE HAR ETT STORT
FÖRTROENDE FÖR SVENSKA MEDIER
Lite mer än 1 av 3 (35%) har ett stort förtroende
för svenska medier. De som i högre grad har
ett stort förtroende är högutbildade (41%). I
jämförelsen med allmänheten i stort, där fyra av
tio (39%) har ett stort förtroende för svenska
medier, har människor i utsatta områden en
lägre grad av förtroende.
FYRA AV TIO HAR ETT STORT
FÖRTROENDE FÖR REGERINGEN
Fyra av tio (39%) som bor i utsatta områden
svarar att de har ett stort förtroende för
regeringen. De som i högre grad har ett stort
förtroende för regeringen är män (42%) i
jämförelse med kvinnor (35%). Samt har de
som är födda utomlands har ett högre
förtroende (49%) jämfört med de som är födda i
Sverige (30%). Jämfört med allmänheten har
boendes i utsatta områden ett högre förtroende
för regeringen. Tre av tio (30%) har stort
förtroende för regeringen bland allmänheten.

11
www.novus.se

TV, tidningar, nyheter och internet är
vanligaste källorna för information
Fråga: Hur tar du oftast del av information om svensk politik och de politiska
partierna?
Vet ej 5 %
Jag bryr mig inte 8 %

Jag tar del av information genom... 87 %

Jag tar del av information genom...

Jag bryr mig inte

87% Jag tar del av information genom...
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Vet ej

8 av 10 tycker att
boendesegregationen är mycket eller
ganska dålig

82%
I princip alla, vare sig man bor i ett utsatt område eller på landsbygden, är ung
eller gammal, svensk eller utlandsfödd, tycker man att boendesegregationen är
negativ. 8 av 10 tycker boendesegregationen är dålig. Det finns dock en mindre
andel som tycker att det är bra, och i de fallen är européer med bakgrund utanför
EU överrepresenterade.

Att invandrare och svenskar borde bo tillsammans,
högre integration
Kvinna, 30-49 år, V:a Götalands län

Fråga: Tycker du att det är bra eller dåligt att det i vissa områden i svenska städer
nästan bara bor invandrare och i andra områden nästan bara svenskar?
Mycket bra

Ganska bra

1%

82%

5%

svarar att det är
dåligt

12 %

Varken bra eller dåligt

28 %

Ganska dåligt

54 %

Mycket dåligt
0
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Demokrati & delaktighet
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1 av 3
En tredjedel av de utlandsfödda i de utsatta
områdena kommer inte att rösta för att de inte
brukar göra det eller för att de inte bryr sig.
När vi ställer frågan om man tänker rösta i
höstens val så svarar en stor majoritet ja. Det är
överdriven siffra, och den är även överdriven när
vi frågar allmänheten. Men det som är intressant
här är de anledningar som man anger som skäl
till att man inte tänker att rösta. En tredjedel av
dessa uppger att de inte bryr sig eller att de inte
brukar rösta alls. Yngre män uppger i högre
utsträckning att de inte kommer att rösta, och vi
vet också att cirka en av fyra bland de yngre
väljarna inte kan uppge vilken som är den
viktigaste politiska frågan för dem.

Sammantaget tyder detta på ett visst ointresse
bland en del i dessa områden. Vi vet också
från tidigare val att vissa av röstkretsarna i de
utsatta områden har mycket lågt röst
deltagande.
Hälften av de som inte kommer att rösta får
inte då de inte är svenska medborgare, och
det är en högre andel bland de som är
utlandsfödda som uppger att de inte tänker
rösta.
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3 av 10 som inte röstar svarar att de
inte bryr sig eller inte brukar rösta alls
Av de som svarat att de inte kommer att rösta

Fråga: Varför kommer du inte att rösta?
47 %

Är inte svensk medborgare
22 %

Bryr mig inte
8%

Brukar aldrig rösta
Visste inte att det var val i höst
Vet inte var man röstar

2%
1%
20%

Annat
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Finns inget vettigt

Politiker är skojare

Man, 18-29 år, Skåne län

Man, 65-79 år, V:a
Götalands län

90

100

Jag har inget förtroende
för politiken just nu

Känner inte att jag
kan påverka

Kvinna, 30-49 år, Stockholms
län

Man, 30-49 år, Dalarnas
län
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2 av 3 är nöjda med sin
boendesituation, de som å andra
sidan är särskilt missnöjda är
unga, födda utomlands och de
personer som bor i områden som
är särskilt utsatta
Instämmer
helt/delvis

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående:

Jag känner stor samhörighet med
Sverige

49%

Jag är på det hela taget nöjd med
min boendesituation

42%

De som bestämmer i samhället har
stort intresse för hur sådana som
jag har det

11%

18%

10

20

0

5. Instämmer helt

4.

22%

17%

71%

25%

3.

16%

34%

30

2.

16%

40

50

60

70

14%

80

1. Instämmer inte alls
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7% 10%

7%

90

100

Vet ej

67%

29%

Fråga: Är på det stora hela inte nöjd med sin
boendesituation?
Diagrammet visar de personer i respektive
område som svarat att de inte/inte alls är nöjd
med sin boendesituation

Mer närvaro av
samhällsfunktioner som
är viktiga.
Man, 30-49 år, Stockholms län
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21%
19%

13%

Utsatt område

TRE AV TIO INSTÄMMER I ATT DE SOM
BESTÄMMER I SAMHÄLLET HAR STORT
INTRESSE FÖR HUR DE HAR DET
Tre av tio personer som bor i utsatta områden
instämmer i att de som bestämmer i samhället
har ett stort intresse för hur de har det, samma
andel, tre av tio, instämmer inte alls i att de bryr
sig om dem. De som i högre grad instämmer i
att de som bestämmer har ett stort intresse för
dem är högutbildade.

De som i högre grad är mer missnöjda med sin
boendesituation är de yngre, särskilt de i åldern
18-29 år, men även de som befinner sig i
medelåldern 30-49 år. Därtill är de personer
som är födda utomlands mer missnöjda och de
personer som bor i de utsatta områden som
kategoriseras som särskilt utsatta.

Riskområde

En majoritet av de personer som bor i de
utsatta områdena instämmer i att de känner en
stor samhörighet med Sverige. Äldre svenskar
i något högre grad, och yngre utlandsfödda i
något lägre grad. Det är med andra ord så att
en majoritet av de vi intervjuat i de utsatta
områdena känner en samhörighet med
Sverige. Det är kanske inte så konstigt när
man betänker hur många som ändå bor i
dessa områden (ca 500.000 personer). Knappt
en av tio svarar att de inte känner någon
samhörighet med Sverige.

YNGRE PERSONER ÄR MER MISSNÖJDA
MED SIN BOENDESITUATION
Två av tre personer som bor i de utsatta
områdena svarar att de på det hela taget är
nöjda med sin boendesituation. 16 procent
svarar att de är missnöjda.

Särskilt utsatt
område

Känslan av
samhörighet med
Sverige är hög

2 av 3 personer litar på att politiken
kan lösa våra samhällsproblem
Fråga: Generellt, i vilken omfattning litar du på att politiken kan lösa de problem
du ser i samhället?
Delvis inte 13 %
Inte alls 17 %
Vet ej 6 %

Delvis 56 %
Helt 9 %

64%

30%

Helt/delvis

Delvis inte/inte
alls

Tror på politikens förmåga

Helt

Delvis

Delvis inte

EN MAJORITET I UTSATTA OMRÅDEN LITAR
PÅ POLITIKENS FÖRMÅGA
En majoritet, två av tre, litar på att politiken helt eller
delvis kan lösa våra samhällsproblem. 9 procent
svarar att de helt litar på att politiken kan lösa de
problem som de ser i samhället och 56 procent
svarar att de delvis tror på politiken förmåga.
Tre av tio är mer pessimistiska, de tror inte på att
politiken kan lösa samhällets problem. De som har
en något lägre tilltro är de människor som är födda i
Sverige.

Inte alls

Vet ej

ALLMÄNHETEN I STORT ÄR NÅGOT MER
PESSIMISTISKA
Samma fråga ställd till den svenska allmänheten i
stort visar att svenskar generellt har en något
lägre tro på politikens lösningsförmåga än vad
resultatet från de utsatta områdena visar. Lite
mer än hälften, 55 procent, svarar att de helt eller
delvis litar på politiken, vilket är en signifikant
längre siffra.
SAMMA FRÅGA STÄLLD TILL ALLMÄNHETEN
Delvis 50 %
Helt 5 %

Delvis inte 2
Inte alls
Vet ej

Tror på politikens förmåga
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Trygghet & lokalsamhället
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Enbart 2 av 10 känner att de i stor
utsträckning kan påverka
utvecklingen i sin stadsdel

21%
Fråga: I vilken utsträckning känner du att du kan påverka utvecklingen av din
stadsdel?
Mycket stor utsträckning

21%

5%

I stor
utsträckning

16 %

ganska stor utsträckning

22 %

varken eller utsträckning
ganska liten utsträckning

24 %

48%

mycket liten utsträckning

24 %

I liten
utsträckning

9%

vet ej
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ENBART TVÅ AV TIO SOM BOR I UTSATTA OMRÅDEN SVARAR ATT DE I STOR
UTSTRÄCKNING KAN PÅVERKA UTVECKLINGEN
Enbart två av tio (21%) som bor i utsatta områden svarar att de i stor utsträckning känner att de kan
påverka utvecklingen av sin stadsdel. De som i högre grad svarar att de kan påverka utvecklingen i
sin stadsdel är dels unga kvinnor i åldern 18-29 år (31%) och dels de som är födda utomlands
(28%), jämfört med de som är födda i Sverige (16%).
FEM AV TIO KÄNNER ATT DE I LITEN UTSTRÄCKNING KAN PÅVERKA UTVECKLINGEN
Merparten känner dock att de i mycket eller ganska liten utsträckning kan påverka utvecklingen.
Nästan fem av tio (48%) svarar att de i liten utsträckning kan påverka sin stadsdel. De som i högre
grad svarar att de inte kan påverka utvecklingen i sin stadsdel är särskilt män i åldern 65-79 år
(64%).
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Nästan 1 av 5 känner sig mycket
eller ganska otrygga där de bor
Fråga: I vilken utsträckning känner du dig trygg där du bor?
100

18 %

80

känner sig
otrygga

60
40

40%
29%

20

13 %

12%

0
Mycket trygg Ganska trygg varken trygg
eller otrygg
OTRYGGHETEN ÄR BETYDLIGT HÖGRE I DE
UTSATTA OMRÅDENA ÄN I ALLMÄNHETEN I
STORT
Detta är den fråga där de boende i utsatta områden
skiljer sig mest från allmänheten. Nästan fyra gånger
så många av de i utsatta områden känner sig
otrygga där de bor. Det är också tydligt då lag och
ordning kommer överst på viktigaste frågan i
området där man bor. Vi ser också hur otryggheten
varierar med vilken typ av område det är. Man är i
högre grad otrygg i särskilt utsatta områden, och i
lägre grad otrygg i utsatta områden. Riskområdena
ligger däremellan. Den konkreta lösning som
åberopas är i första hand fler poliser.
Vi ser också att de som känner lägre samhörighet
med Sverige och de som i lägre grad tycker att
integrationen fungerar bra är mer otrygga där de bor.

OTRYGGHET I UTSATTA OMRÅDEN

18%

Ganska
otrygg

6%
Mycket
otrygg

0%
ingen
uppfattning

NÄSTAN EN AV FEM KÄNNER SIG OTRYGGA
DÄR DE BOR
En av fem (18%) känner sig otrygg i det område som
den bor. 6 procent känner sig mycket otrygga och 12
procent känner sig ganska otrygga.
De som känner sig mer otrygga än andra är de som
bor i särskilt utsatta områden (23%) och särskilt de
som bor i utsatta områden Malmöområdet (28%).
OTRYGGHETEN BETYDLIGT STÖRRE ÄN I
ALLMÄNHETEN I STORT
Otryggheten är betydligt högre i de utsatta områdena
än vad den är generellt i samhället. En av tjugo (5%) i
allmänheten svarar att de känner sig mycket eller
ganska otrygga där de bor.

OTRYGGHET I ALLMÄNHETEN
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5%

Andelen otrygga nedbrutet på geografi
och grad av utsatt område
Fråga: I vilken utsträckning känner du dig trygg där du bor?
Nedbruten på utsatta områden som ligger i storstadsområden.

28%
19%

17%

16%

Stor-Stockholm

Stor-Göteborg

Stor-Malmö

Övriga område

Arbeta mer förebyggande, inte bara en
fyra års period
Kvinna, 30-49 år , Uppsala län

Fråga: I vilken utsträckning känner du dig trygg där du bor?
Nedbruten på kategoriseringen över hur utsatt ett område är.

23%

21%
15%

Särskilt utsatta

Riskområde
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Utsatta område

Åtgärder för ökad trygghet
Vad skulle få dig att känna dig mer trygg?

Ett urval av citat

"Övervakningskameror i
alla områden."
Kvinna, 30-49 år, Uppsala län

"Ökad arbete med
klassklyftorna, integration
och miljön."
Man, 18-29 år, Stockholms
län

"Större blandning av
människorna där jag bor.
Bättre städning. Kommunala
satsningar i områden."
Man, 30-49 år, V:a Götalands
län

"Vi behöver få rätsida på vårt
område. Större resurser till
polisen. Utökad integration
istället för segregation."
Kvinna, 50-64 år, V:a Götalands
län
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"Större och bättre närvaro av
polisen. Lättar att få tag på polisen
när det väl gäller. När man bor i
samma trappuppgång som en
kriminell person vill man snabbt få
hjälp och att hjälpen kommer."
Kvinna, 18-29 år, Stockholms län

"Mindre häng/tillhåll av
ungdomsgäng i centrum som
verkar pyssla med mindre bra
saker."
Kvinna, 30-49 år, Stockholms län

3 av 10 skulle vilja starta ett eget
företag
Fråga: Skulle du vilja starta ett eget företag?

Vet ej 4 %

Ja 30 %
Män 18-29 år

57%
Kvinnor 18-29 år

40%

Nej 66 %
Ja

Nej

Vet ej

En av tre i de utsatta områdena uppger att de skulle
vilja starta företag. Det är fler än den svenska
allmänheten där en av fyra uppger att man skulle
vilja det. Räknar man bort pensionärerna som har
fått frågan så blir gapet mellan allmänheten och de
boende i utsatta områden ännu större. Största
hindret för att starta företag bland de boende i de
utsatta områdena är ekonomi, men vi vet också
från andra undersökningar, bl a från Stockholms
Handelskammare, att otryggheten för företagare i
dessa områden ökar. Vi ser också att vi har en
betydande otrygghet bland de som bor här.
Tryggheten måste öka för att få till stånd fler
företag i de utsatta områdena.

UNGA MÄN OCH KVINNOR ÄR MER
INTRESSERADE AV ATT STARTA EGET
FÖRETAG
Tre av tio (30%) skulle vilja starta ett eget företag.
De som vill starta ett eget företag i högre grad är
män i åldern 18-29 år (57%) och i åldern 30-49 år
(48%), även unga kvinnor i åldern 18-29 år (57%)
är överrepresenterade i den här gruppen.
UTLANDSFÖDDA VILL STARTA FÖRETAG I
HÖGRE GRAD
En annan grupp som sticker ut är utlandsfödda,
fyra av tio (41%), svarar att de skulle vilja detta,
vilket är nästan dubbelt så många som de
svenskfödda (22%).
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Fråga: Vad är det största hindret till att starta ett företag?

"Har problem med
mycket pappersarbete,
Jag känner att jag är för
gammal."
Kvinna, 50-64 år,
Östergötlands län

"Jag skulle säga att
det är att få hjälp till
att starta ett
företag."
Man, 30-49 år, Skåne län

"Jag är lite rädd att
riskera allt. 'Kommer jag
gå i konkurs eller inte'
och sådana frågor.."

"Komplicerat lagstiftning
runt egenföretagare."
Kvinna, 50-64 år,
Stockholms län

Man, 18-29 år, Västmanlands län
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Integration & arbetsmarknad

Nästan varannan person, 45 procent,
tycker att integrationen fungerar
mycket eller ganska dåligt i Sverige
Fråga: Tycker du att integrationen fungerar bra eller dåligt i Sverige?

Utsatta områden

Allmänheten

0

Mycket bra

10

Ganska bra

20

30

40

50

Varken bra eller dåligt

Inte långt från varannan person som bor i
ett utsatt område tycker att integrationen
fungerar dåligt, vilket är en något mindre
andel än vad allmänheten i stort tycker
där sju av tio är av uppfattningen att den
fungerar dåligt
Nästan tre av tio (28%) av de människor som bor i
utsatta områden tycker att integrationen i Sverige
fungerar bra. 7 procent tycker att den fungerar
mycket bra och 21 procent tycker att den fungerar
ganska bra. Betydligt större är dock gruppen som
tycker att integrationen fungerar dåligt, Inte långt
ifrån varannan person (45%) tycker att den fungerar
dåligt. 21 procent tycker den fungerar mycket dåligt
och 24 procent ganska dåligt.
De som i högre grad tycker att integrationen
fungerar bra är de unga personerna som är i åldern
18-29 år (35%) och även de som är födda
utomlands (38%).

60

Ganska dåligt

70

80

Mycket dåligt

90

100

Vet ej

I motsats till de som i högre grad tycker att
integrationen fungerar dåligt så är det följaktligen
de äldre i åldern 50-64 år (53%) och 65-79 år
(51%) och de som är födda i Sverige som tycker
att den i högre grad fungerar bra.
En möjlig förklaring till att utlandsfödda i högre
grad tycker att integrationen fungerar bättre bör
dels kunna härledas till att de har en egna
erfarenhet av processen.
NÄSTAN SJU AV TIO I DEN SVENSKA
ALLMÄNHETEN
TYCKER
ATT
INTEGRATIONEN FUNGERAR DÅLIGT
Allmänheten i stort har en betydligt sämre bild av
hur bra integrationen i det svenska samhället
fungerar. En av tio (10%) i den svenska
allmänheten tycker att integrationen fungerar bra.
Nästan sju av tio (68%) tycker däremot att den
fungerar dåligt. Detta kan på samma sätt som
skillnaden mellan svenskfödda och utlandsfödda
uppfattning i utsatta områden möjligtvis förklaras av
att man har mindre erfarenhet av och att ens
uppfattning kring de här frågorna till större delen
formas av den mediala verkligheten.
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Nästan varannan person, 47 procent,
tycker att det svenska språket är
viktigast för integration
Nästan varannan person som bor i ett utsatt område
bedömer att det är svenska språket som är det
viktigaste för integrationen (47%), därefter svarar de
att det är att ha jobb (21%), en utbildning (14%) och
sist kontakter och nätverk (9%).
Bland respondenterna finns en viss skillnad i vad
man tycker är viktigast som går att härleda till ålder.
De som är yngre, mellan 18-29 år, svarar i högre
grad att de är att ha en utbildning (24%) och
kontakter och nätverk (13%) som är viktigast för
integrationen. De i medelåldern, mellan 30-49 år,
svarar i högre grad att ha ett jobb (25%), medan de
äldre, i åldern 50-64 år och 65-79 år, i högre grad
svarar att det är språket som är viktigast (53% och
60%).

DRYGT VARANNAN PERSON I DEN SVENSKA
ALLMÄNHETEN TYCKER AT DET ÄR DET
SVENSKA SPRÅKET SOM ÄR VIKTIGAST
Mer än varannan person, 53 procent, i den svenska
allmänheten svarar att de är det svenska språket
som är viktigast för integrationen, därefter jobb
(22%), kontakter och nätverk (10%) och utbildning
(6%).

Fokus på att lära
sig språket
eftersom det är
nyckeln till allt
annat.

De som är födda i Sverige svarar i högre grad att det
är det svenska språket (53%) medan de som är
födda utomlands i högre grad svarar att ha ett jobb
(24%) och en utbildning (19%) som är viktigast för
integrationen.

Man, 30-49 år, Skåne län

Fråga: Vad av följande tror du är viktigast för en förbättrad integration?
47 %

Svenska språket
21 %

Jobb
14 %

Utbildning
9%

Kontakter/nätverk
Annat nämligen….

6%

Inget av ovanstående

2%

Vet ej

2%
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Ett förslag som ibland förekommer i den politiska debatten är att man bör sänka
ingångslönerna för att på så sätt göra det lättare för personer som har svårt att få
jobb idag att komma in på arbetsmarknaden. Tycker du att detta är ett bra eller
dåligt förslag?
Fråga: Sänka ingångslöner: bra eller dåligt förslag?
Utsatta områden
Mycket bra

10 %

21 %

13 %

Vet ej

EN AV TRE TYCKER SÄNKT INGÅNGSLÖN
ÄR ETT BRA FÖRSLAG
Var tredje person som vi har intervjuat anser att
sänkta ingångslöner är en bra idé. Hälften tycker
att det är ett dåligt förslag. Om man tittar på
undergrupper anser de som är utlandsfödda i
lägre grad än svenskar att det är ett dåligt förslag,
men ser man på andra generationens invandrare
så är de i högre grad negativa till sänkta
ingångslöner än både de andra grupperna.
I utsatta områden tycker tre av tio (29%) att sänkta
ingångslöner är ett bra förslag. 10 procent tycker
att det är ett mycket bra förslag och 20 procent att
det är ett ganska bra förslag. En betydligt större
andel, fem av tio (51%), tycker att de är ett dåligt
förslag. 30 procent tycker att det är ett mycket
dåligt förslag och 21 procent att det är ett ganska
dåligt förslag.

i allmänheten tycker
att det är ett bra
förslag

13 %

29 %
20 %

Mycket dåligt

8%

34%

21 %

Ganska bra

Ganska dåligt

30 %

Mycket dåligt

Mycket bra

i utsatta områden
tycker att det är Varken bra eller
dåligt
ett bra förslag

12 %

Ganska dåligt

Vet ej

29%

20 %

Ganska bra
Varken bra eller
dåligt

Allmänheten

5%

Det som i högre grad tycker att de är ett bra
förslag med sänkta ingångslöner är de i åldern
65-79 år (42%) i motsats tycker de yngre i
arbetsför ålder att det är ett dåligt förslag.
Personer mellan 18-29 år (56%), 30-49 år (57%)
och 50-64 år (56%) tycker att det är ett dåligt
förslag i högre grad.
EN AV TRE I DEN STORA ALLMÄNHETEN
TYCKER ATT DET ÄR ETT BRA FÖRSLAG
Den svenska befolkningen i stort tycker lite bättre
om förslagen om sänkt ingångslön än de som
bor i utsatta områden. En av tre (34%) tycker att
det är ett bra förslag. 13 procent att det är
mycket bra och 21 procent att det är ganska bra.
Merparten är dock emot då fem av tio (49%)
tycker att det är ett dåligt förslag. 29 procent
tycker att det är ganska dåligt och 20 procent att
det är mycket dåligt.
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Konkreta råd till landets politiker
- De boendes egna röster
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Om du skulle ge landets politiker ett råd om vad man borde göra för att
förbättra situationen i landets förorter, vad skulle det vara?

"Jag skulle känna mig mer
trygg om mina grannar fick
jobb eller högre löner då
det skulle minska alla
sociala problem som
finns."
Man, 30-49 år,
Östergötalands län

"Belysning."
Kvinna, 18-29 år,
Stockholms län

"Att minoritetsgruppen
hörs mer."
Kvinna, 30-49 år, Örebros
län

"Lyssna på människorna
som bor där."
Man, 50-64 år, Kronobergs
län

"Förbättra situationen för
invandrare."
Man, 18-29 år, Stockholms
län

"Fler poliser, bättre
sjukvård och bättre skola."
Man, 65-79 år, V:a
Götalands län

"Bättre ekonomisk
situation,fler aktiviteter."
Kvinna, 18-29 år,
Stockholms län

"Fler brottsförebyggande
åtgärder."
Man, 30-49 år, Stockholms
län

"Att min stadsdel
utvecklas i positiv
riktning."
Kvinna, 65-79 år, Uppsala
län

"Andra prioriteringar av
polisen och sociala
insatser."
Man, 18-29 år, V:a
Götalands län

"Åk ut dit och visa upp
dig!."
Man, 18-29 år, V:a
Götalands län
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"Man ska börja med att sluta prata
skit om förorter i media och
försöka integrera svenskar till
invandrarområden. Satsa på
ungdomar i förorter samt deras
föräldrar. Fånga upp ungdomar
tidigt i förorterna och skapa
arbeten för alla."
Kvinna, 30.49 år, Stockholms län

Ett urval av citat

"Alla ska ha jobb man
klarar av och en bra
levnadsstandard."
Kvinna, 50-64 år, Skåne län

"Att de borde satsa mer på
våra skolor, de är vår
framtid."
Man, 30-49 år, Stockholms
län

"Att man satsar mer på det
svenska språket och
jobben för människorna
som bor i förorterna."
Kvinna, 30-49 år, Stockholms
län

"Att man ska tänka på
tryggheten och att vi
invandrare är också
människor."
Man, 18-29 år, V:a
Götalands län

"Att man satsar mer på det
svenska språket och jobben
för människorna som bor i
förorterna."
Man, 30-49 år,
Södermansland län

"Uppmuntra svenskar att
bo i dom stadsdelarna där
det bor många
invandrare."
Kvinna, 65-79 år,
Östergötlands län

"Lyssna på människorna
som bor där."
Man, 50-64 år, Kronobergs
län

"Nätverket mellan
invandrare och svenskar.
Inte sätta en skola med
bara invandrare, måste
vara blandat."
Man, 30-49 år,
Östergötlands län
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"Att ha både svenskar och
invandrare i samma
städer."
Man, 18-29 år, Skåne län

"Ta itu med rasism."
Kvinna, 18-29 år, Örebro län

"Jag tycker att den fysiska
kommunikationen är
viktig, att man kan ta sig
från förorterna till stan."
Man, 65-79 år, Jönköpings
län

"Bostadsfrågan."
Man, 18-29 år, Uppsala
län

Bakgrundsinformation och
metodologi
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Målgrupp, urval och genomförande
MÅLGRUPP
Målgruppen för undersökningen är de personer som
bor i de av polisen definierade 61 utsatta områden i
Sverige. De utsatta områdena är ett begrepp som
Polisen har skapat och definierat. De utsatta
områdena består av tre kategorier som beskriver till
vilken grad som områdena anses vara utsatta.
Kategorierna består av 23 särskilt utsatta områden, 6
riskområden och 32 utsatta områden. Sammantaget
uppgår dessa till 61 områden.
De utsatta områdena är utspridda på en rad olika
orter i Sverige men med en särskilt stor koncentration
kring storstadsområdena i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
För utförlig information och definition av ett utsatt
område, se längre fram i rapporten.
URVALET
De 61 utsatta områdena är geografiskt definierade
genom kartor som ringar in det aktuella området.
Dessa 61 områden följer inte stadsdelsgränser,
kommungränser eller specifika postnummerområden
utan är flertalet gånger indelat på kvartersnivå.
Vanligtvis
när
Novus
genomför
opinionsundersökningar om politiska åsikter och
samhällsfrågor är målgruppen den svenska
allmänheten. Det är också vanligt förekommande att
vi genomför undersökningar med boende i ett visst
län eller en specifik kommun. Att de boende i de 61
utsatta områdena inte gick att definiera utifrån varken
län, kommun eller postnummer har framtagandet av
urvalet krävt en hel del manuellt arbete. Novus har
utifrån Polisens kartor tillsammans med ingående
postnummer i områdena skapat kombinationer av
gatunamn- i vissa fall med specifika gatunummeroch postnummer för att med säkerhet veta att de som
hamnar i urvalet för undersökningen verkligen bor i ett

Många av de utsatta områdena angränsar i direkt
närhet till ett område som inte anses som utsatt och
som innehar en helt skild socioekonomisk status. Det
har av den anledningen varit väldigt viktigt att arbetet
med att ta fram ett korrekt urval skett genom stor
noggrannhet. En stor del av detta arbete har
genomförts av Sandra Grahn och Peter Esaiasson
vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet.
GENOMFÖRANDET
Undersökningen med de boende i de 61 utsatta
områdena har skett via telefonintervjuer under
perioden 9 maj – 5 juni 2018. Totalt har 2000
telefonintervjuer
genomförts
med
en
deltagarfrekvens på 10 % (se separat diskussion om
svarsfrekvens om bortfall på nästkommande sida).
Som det tidigare i rapport redogjorts för så är
andelen invandrare är större i de 61 utsatta
områdena än i Sverige generellt. Det utgångsläget i
kombination med att vi sedan tidigare vet att
svarsvägran i undersökningar är större i
invandrargrupper har vi genomfört några specifika
insatser för att öka svaren i dessa grupper.
Förutom svenska har vi erbjudit respondenterna att
svara på undersökningen på två andra språk,
Somaliska och Arabiska, för att öka både
svarsfrekvensen och representativiteten från de
boende i de utsatta områdena. Förutom möjligheten
att svara på andra språk än svenska har vi även
erbjudit respondenterna att svara via en webblänk
som de har fått skickat till sig via sms.
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Metoddiskussion
BORTFALLSANALYS OCH SVARSFREKVENS
Svarsfrekvens för denna undersökningen är 10%.
I alla undersökningar som genomförs finns ett bortfall. Med
bortfall menas de som inte har besvarat undersökningen.
Generellt när opinionsundersökningar genomförs är det
vissa grupper som är svårare att nå än andra. En sådan
grupp är unga, som ofta svarar i lägre utsträckning på
undersökningar. Detsamma gäller även för lågutbildade
och utrikesfödda. Tillhör man dessutom flera av
kategorierna blir det av naturliga skäl en utmaning att nå
dessa personer.
Generellt kan man säga att ett stort bortfall kan leda till två
problem. Det ena är osäkra analyser vilket man kan
åtgärda med att genomföra ett större antal intervjuer. Ett
annat teoretiskt problem med ett stort bortfall är om
bortfallet i sig (de som inte har svarat på undersökningen)
skiljer sig åt åsiktsmässigt från de som faktiskt har svarat.
Skulle bortfallet inte vara slumpmässigt gällande åsikter
skulle det leda till att svaren blir skeva och inte speglar
målgruppens åsikter i stort.
MÅLGRUPPEN UTSATTA OMRÅDEN
I denna undersökning är målgruppen och urvalet de
personer som faktiskt bor i de 61 utsatta områden vilket
innebär att risken är betydligt mindre för att bortfallet är
problematiskt. Här är det noggranna arbetet med den
geografiska definitionen av urvalet helt avgörande för
undersökningens kvalitet; att de som intervjuats bor i ett
utsatt område.
DEMOGRAFISK FÖRDELNING
Den demografiska fördelningen över de svarande i
undersökningen visar på att vi har en jämn fördelning av
män och kvinnor, att vi har god representation i alla
åldersgrupper, och även om vi misstänker att vi har en
lägre andel unga än den faktiska representationen i
området har vi en så pass hög andel unga svarande för att
med säkerhet kunna uttala oss om den gruppen. Sett till
geografisk fördelningen har vi en storleksmässigt god
fördelning mellan de tre storstadsområdena (Stockholm,
Göteborg, Malmö) samt övriga Sverige.

FÖRDELNING PER UTSATT OMRÅDE
Fördelningen av svar mellan de olika graderna av
utsatthet är även den representativ med 59 % intervjuer
med boende i utsatta områden, 29 % i särskilt utsatta
områden och 12 % i riskområden.
SPRÅK - SVENSKA, SOMALISKA OCH ARABISKA
90 % av intervjuerna är genomförda på svenska, 9 % på
somaliska och 1 % på arabiska. Drygt varannan av de
intervjuade är födda i Sverige vilket är en högre andel än
hur det faktiskt ser ut i dessa områden där andelen födda
i Sverige är lägre. Som jämförelse är andelen födda
utomlands i Stockholmsområdet utsatta områden det
cirka 70 %.
ANTAL INTERVJUER
Resultatet av de 2000 intervjuerna är oviktad eftersom de
faktiska måltalen i denna målgrupp på många parametrar
är för osäkra. För att en viktning ska vara korrekt och ge
en sann bild krävs ett facit.
Vi har genomgående i vår analys av materialet kollat på
undergrupper och hur dessa svar skiljer sig från totalens
svar. Tydliga och intressanta skillnader i målgruppens
undergruppen finns konsekvent kommenterat genom
hela rapporten.
Avslutningsvis är det ett faktum att vi inte når alla med en
sådan här undersökning. Vi når få av dem som lever
längst från samhället. De småkriminella, de med störst
misstänksamhet mot samhället och de som senast
anlänt till Sverige. Däremot anser vi att de människorna
vi har intervjuat i denna undersökning tillhör en grupp
som i någon mån är mer eller mindre utsträckning är
delaktiga i samhällslivet.
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Urval
Sveriges 61 utsatta områden
Begreppet utsatta områden är ett begrepp som Polisen har skapat och
definierat. Dessa områden består av tre kategorier som beskriver till
vilken grad som de är utsatta. Kategorierna består av 23 särskilt utsatta
områden, 6 riskområden och 32 utsatta områden. Sammantaget uppgår
dessa till 61 stycken.
De utsatta områdena återfinns utspridda på en rad olika orter i Sverige
med en särskilt stor koncentration kring storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Totalt
61
områden
23
särskilt
utsatta

32
utsatta
6
riskområden

Definition av ett utsatt område
Det urval som vår undersökningen baseras på utgår från begreppet utsatta områden som Polisen tagit fram för
att öka kunskapen och förståelsen för vilka nödvändiga samhällsförändringar som måste till för att motverka att
de problem som finns i dessa områden förvärras.
Ett utsatt område är enligt Polisen ett geografiskt avgränsat område som kan beskrivas som ett område med låg
socioekonomisk status där även kriminella har en påverkan på lokalsamhället. Förutom detta omgärdas området
av en rad riskfaktorer som kan leda till en sämre tro på framtiden. Dessa riskfaktorer kan bestå av en högre grad
av ohälsa, arbetslöshet, bristfälliga skolresultat, sämre boendemiljö och även en högre oro bland etniska grupper
där globala eller historiska konflikter ger ett lokalt avtryck.
Källa: Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, 2017, Polisen

61 utsatta områden
UTSATTA OMRÅDEN

SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN

Bäckby, Västerås
Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Hässelby/Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö/Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands Bro
Smedby, Upplands Väsby
Charlottesburg, Kristanstad
Gamlegården, Kristanstad
Hisings Backa, Göteborg
Rannebergen, Göteborg
Andersberg, Halmstad
Kronogården/Lextorp, Trollhättan
Frölunda, Eskilstuna
Lagersberg, Eskilstuna
Skiftinge, Eskilstuna
Råslätt, Jönköping
Hageby, Norrköping
Klockaretorpet, Norrköping
Navestad, Norrköping

Vivalla, Örebro
Gottsunda, Uppsala
Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Araby, Växsjö
Karlslund, Landskrona
Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
Rosengården söder om Amiralsgatan, Malmö
Södra Sofielund, Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Tynnered/Grevgården/Opaltorget, V Frölunda
Hässleholmen/Hulta, Borås
Norrby, Borås
Skäggetorp, Linköping

RISKOMRÅDEN
Tjärna Ängar, Borlänge
Oxhagen/Varberga, Örebro
Tureberg, Sollentuna
Dalhem/Drottninghög/Fredriksberg, Helsingborg
Söder, Helsingborg
Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö
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Vilka har svarat?
Kön

52 %

48 %

Födelseland
57 %
42 %

Sverige

Utomlands

Åldersfördelning
32 %
22 %

18-29 år

25 %

21 %

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Utbildningsnivå
42 %

39 %

Gymnasium eller
motsvarande

Högskola/universitet
eller motsvarande

16 %
Grundskola eller
motsvarande

Geografisk fördelning
Kategorisering av utsatta områden
29.00%

12.00%

59.00%

Särskilt Utsatta

48 %

Riskområde

Utsatta område

Storstadsområde
28 %

19 %
5%
Stor-Stockholm

Stor-Göteborg

Stor-Malmö

Riket exkl
storstadsområden

Ort
70 %
29 %
1%
Storstäder

Större städer

Övriga landet

Merparten bor i hyresrätter
Fråga: Hur bor du idag?
59 %

Hyreslägenhet, förstahandskontrakt

27 %

Bostadsrätt, ägs av mig/min familj

7%

Villa eller radhus

4%

Hyreslägenhet, andrahandskontrakt

Bostadsrätt, i andra hand

1%

Annat, nämligen

2%

0

10

20

Fråga: Hur stor är lägenheten där du bor?

50

80

90

100

34 %
31 %

3

13 %
11 %

5

4

41 %

3 rum och kök

6%

20

40

60

80

100

6
4%

2%

7

18 %

4 rum och kök

0

70

30 %

2 rum och kök

5 rum och kök
eller mer

60

Fråga: Hur många personer bor i ditt
hushåll?
1

8%

40

2

1 rum och kök

30

1%

0

41
www.novus.se

20

40

60

80

100

Kontaktuppgifter

För frågor om undersökningens genomförande, kontakta Novus
Novus projektteam
Mats Elzén, konsult
mats.elzen@novus.se
072-070 03 29
Liza Pettersson, konsult
liza.pettersson@novus.se
073-764 43 20
Katarina Hajdu, projektledare
katarina.hajdu@novus.se
072-856 20 91
www.novus.se

The Global Village
Ahmed Abdirahman, ordförande och grundare för The Global Village
ahmed.abdirahman@chamber.se
073-907 75 09
www.theglobalvillage.se

Höj Rösten
Erik Amnå, ordförande för stiftelsen Höj Rösten
erik.amna@hojrosten.se
070-627 30 67
www.hojrosten.se
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