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Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars 
ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i 
synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vi arbetar faktabaserat och vill bidra till en 
lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration, grundad i forskning, statistik och 
kunskapsdelning. 

Vi strävar efter ökad inkludering i alla delar av samhället, genom att knyta samman makt och 
utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och periferi. Vi fokuserar därför på att främja 
öppenhet, delaktighet och konstruktiv dialog samhällsaktörer emellan – och tar aktivt 
initiativ till tvärsektoriella samarbeten mellan offentlig sektor, politik, näringsliv och 
medborgare. 

Stiftelsens verksamhet består bland annat av seminarier, nätverksträffar, town hall meetings, 
en årlig filmfestival och Järvaveckan, som grundades 2016 och som vuxit till att locka över 
50 000 besökare. Därtill genomför vi flera större undersökningar varje år, som presenteras i 
återkommande rapporter. 

All vår verksamhet har sin utgångspunkt och drivkraft i att skapa en socialt hållbar 
samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s globala mål fokuserar vi på mål 17, mål 16, och i 
synnerhet mål 10, att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på delmål 10.2: att möjliggöra 
och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 
religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet.

Läs mer på www.theglobalvillage.se.

TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER 
Rapporten har tagits fram med stöd av Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse. 

Om Stiftelsen The Global Village
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Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar 
om dessa områden och människor, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där. 
Syftet med denna opinionsundersökning är tala med, och inte om människorna. Den här 
opinionsundersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker 
kring olika frågor. Opinionsundersökningen görs för fjärde året i rad och har besvarats av människor 
med bakgrund i över 100 olika länder. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra ny 
fakta till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i 
olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har. 

I de utsatta områdena lever två världsperspektiv sida vid sida. I ena hörnet finns våra föräldrar varav 
många har flytt för ett bättre liv för sig själva och för sina barn. Och i andra hörnet finns unga vuxna 
som antingen är född i eller kom som barn till Sverige. Man kan förenklat säga att föräldrarna har 
överlevnadsmentalitet medan de unga vuxna har högre krav och vill leva och förverkliga sig själva. I 
årets opinionsundersökning har vi därför lagt ett särskilt fokus på unga vuxna mellan 18 år och 29 år. 
Unga vuxna i landets utsatta områden påverkas starkt av segregationen och är en stor outnyttjad 
resurs för Sverige. Genom detta särskilda fokus hoppas vi förstå unga vuxnas perspektiv bättre och 
hur vi bäst kan bemöta deras oro, hopp och drömmar. 

Ahmed Abdirahman
Vd och grundare

Stiftelsen The Global Village

Vi är medvetna om att den här opinionsundersökningen kan 
användas på olika sätt för att driva politiska agendor från höger 
till vänster. Stiftelsen The Global Village är partipolitiskt och 
religiöst obunden, med styrelseledamöter av skilda politiska 
uppfattningar och olika kulturell bakgrund, men vi är eniga om 
att det behövs nya idéer och innovativa policyförslag för att 
förbättra integrationen. Vår uppgift är inte att ge svaren, utan att 
öka kunskapen om situationen i utsatta områden och möjliggöra 
ett faktabaserat, lösningsorienterat samtal mellan politiker och 
medborgare och andra nyckelaktörer. 

Unga vuxna i landets utsatta områden påverkas 

starkt av segregationen och är en stor outnyttjad 

resurs för Sverige.

http://www.theglobalvillage.se/


Om undersökningen

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden 
tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. 
Syftet med den här undersökningen har från början varit att vi vill tala med, och inte om 

människor. Undersökningen görs för fjärde året i rad och har besvarats av människor med 
bakgrund i över 100 olika länder. 

Undersökningen består av över 2000 telefon- och 

webbintervjuer genomförda mellan 19 mars – 15 

maj under 2020. De som intervjuats är boende i 

Sveriges 60 mest utsatta områden som är utspridda 

i Sverige med en särskilt stor koncentration kring 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Undersökningen innehåller frågor om samhället, 

närområdet, vilket förtroende de har för olika 

institutioner och hur man ser på integrationen i 

Sverige. Nytt för i år är även ett par frågor som rör 

mellanmänsklig tillit.

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. Dessa 

områden består av tre kategorier som beskriver till 

vilken grad som de är utsatta. Kategorierna består 

av 22 särskilt utsatta områden, 10 riskområden och 

28 utsatta områden. Sammantaget uppgår dessa till 

60 utsatta områden.

Syftet med undersökningen är att ge en 

kompletterande bild av de attityder i samhället som 

det väldigt sällan ges utrymme för. Det finns många 

beskrivningar av Sveriges utsatta områden men 

dessa har präglats av hur medierna har gestaltat 

områdena och det har allt som oftast handlat om 

hög arbetslöshet, kriminalitet och allmän otrygghet. 

Det pratas helt enkelt mycket om utsatta områden 

och om människorna som bor där – men väldigt 

sällan med människorna själva. Undersökningens 

mål är att fylla i denna kunskapslucka. I den 

bemärkelsen är undersökningen unik i sitt slag sett 

till storleken på urvalet och genomförandet.

Undersökningens resultat presenteras utifrån 

gruppens totala svar (”boende i utsatta områden”), 

dessutom kommenterar vi hur olika undergruppers 

svar skiljer sig åt genomgående i rapporten. I årets 

undersökning har vi ett större fokus på unga 

människor - de mellan 18-29 år. Andra 

undergrupper som kommenteras i rapporten är 

kön, ålder, utbildning, utrikesfödd samt grad av 

utsatt område. För ett antal av frågorna har vi även 

jämförande resultat för allmänheten i stort 

(”allmänheten”). 

För utförlig metodbeskrivning av hur 

undersökningen genomförts, se sida. 76.
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Caroline Berg
Styrelseordförande

Stiftelsen The Global Village

Idag bor mer än en halv miljon människor i så kallade utsatta områden. Många som växer upp i 
Sverige har långt sämre möjligheter än andra. Att minska utanförskapet och öka sammanhållningen 
är avgörande frågor för vårt samhälle. Vår förmåga att hålla ihop och att erbjuda möjligheter och 
delaktighet till alla. 

Många hamnar i utanförskap, utan nätverk och kontakter. Vi behöver arbeta tillsammans – näringsliv, 
politiker, myndigheter, medborgare och civilsamhälle – för att fler människor ska känna delaktighet 
och engagemang. Det är viktigt att vi talar med – inte om – varandra. Med den utgångspunkten har vi 
för fjärde året i rad tagit fram den här rapporten, som ger en bild av hur boende i utsatta områden 
ser på ett stort antal viktiga samhällsfrågor. 

Årets undersökning lyfter bland annat fram vilket förtroende man har för olika institutioner och hur 
man ser på integrationen i Sverige. Nytt för i år är även ett par frågor som rör mellanmänsklig tillit 
och Coronaviruset. Vi har dessutom valt att fokusera på unga – de som är vår framtid. Förtroende till 
samhällsbärande institutioner och inkludering av alla medborgare, oavsett bakgrund, i den politiska 
och offentliga debatten är avgörande för vår demokrati. När nästan två av tre bland de boende i 
utsatta områden anser att avståndet mellan politiker och vanliga medborgare är för stort måste vi 
börja tänka om. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att föra politiken närmare människor i landets 
mest utsatta områden, till exempel genom Järvaveckan och dialogforumet Town Hall Meetings. Vi 
tror och hoppas att insikterna i rapporten kommer att bidra till en nyansering av bilden av de berörda 
områdena och människorna, och till att ge nya perspektiv att samtala och agera utifrån. Vår framtid 
är gemensam.

Att minska utanförskapet och öka 

sammanhållningen är avgörande frågor för vårt 

samhälle.



Om corona-
utbrottet

Slutsatser

• En klar majoritet av de som bor i utsatta områden har kunskap om vad de ska göra om 
de skulle bli sjuka i coronaviruset (covid-19). Nära nio av tio svarar att de skulle stanna 
hemma eller ringa 1177/11313 om de tror att de blivit sjuka. 

• Vanligaste källorna till information om coronaviruset är TV (nyheterna), internet, 
Folkhälsomyndigheten och sociala medier.  Jämfört med allmänheten är det något 
färre som anger SVT/SR som informationskälla.

• Nästan samtliga har vidtagit minst en åtgärd för att undvika coronasmittan. De 
vanligaste åtgärderna att ha vidtagit är att ha stannat hemma mer, tvättat händerna 
oftare och undvikit platser med mycket folk. 

• Man har högt förtroende för sjukvården. Däremot är förtroendet genomgående lägre 
för de olika samhällsfunktionerna (sjukvård, Folkhälsomyndighet, regeringen osv) 
kopplat till corona-krisen bland boende i utsatta områden än vad det är i allmänheten i 
stort. 
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BAS:  Samtliga, utsatta område (n=924), allmänheten (n=1031)

Tänk dig att du blir sjuk och tror att du kan ha fått Coronaviruset, vet du då vad du ska göra?

Av de som bor i ett utsatt område svarar att 

de skulle stanna hemma och ringa 11313 
eller 1177 om de skulle bli sjuk av covid-19. 
6 procent svarar att de inte vet vad de ska 
göra eller att de tar reda på det i sådant fall.

89%

BAS:  Samtliga, utsatta område (n=924), allmänheten (n=1031)

10 11

Informationsinhämtning och kunskap

89 %

5 %

3 %

3 %

94 %

1 %

5 %

1 %

Ja, stanna hemma och ringa
11313 eller 1177

Ja, uppsöka närmsta vårdcentral
eller akut

Tar reda på det i så fall

Nej
Utsatta områden

Allmänheten

En klar majoritet, 89 procent, av de som bor i 

utsatta områden har kunskap om vad de ska 

göra om de skulle bli sjuka i coronaviruset 

(covid-19). 

Med anledning av coronavirusets utbrott under 

våren tillkom en rad frågor kopplat till Corona i 

undersökningen. Resultatet från dessa frågor som 

presenteras här samlades in mellan 30 mars till 15 

maj och baseras på mer än 900 svar. 

På frågan om hur man främst tar del av 

information om coronaviruset (covid-19) är TV 

(nyheterna), internet, Folkhälsomyndigheten och 

sociala medier de vanligaste källorna till 

information. Om vi jämför informationskällorna i 

utsatta områden med allmänheten i stort är det 

mycket lika med vissa få undantag. I utsatta 

områden är det exempelvis inte lika många som 

spontant anger SVT/SR som informationskälla som 

det är i allmänheten i stort. 

På frågan om man vet vad man ska göra om man 
skulle bli sjuk i coronaviruset (covid-19) svarar 
omkring nio av tio både i utsatta områden (89%) 
och bland allmänheten (94%) i stort att de ska 
stanna hemma alternativt ringa 11313 eller 1177. 
Andelen som svarar att de inte vet eller tar reda på 
det ifall de skulle bli sjuka är lika stor i båda 
grupperna dvs. 6 procent. 

Hur får du främst information om coronaviruset (Covid-19)?

ALLMÄNHETENUTSATTA OMRÅDEN



Fler stannar hemma och tvättar oftare 
händerna för att undvika coronasmitta

Vad gör du för undvika corona-smitta? Fler svar möjliga

BAS:  Samtliga, utsatta område (n=924), allmänheten (n=1031)

Nästan samtliga av de boende i utsatta område har 

vidtagit minst en åtgärd för att minska coronasmittan

68 % 65 % 62 %
53 %

34 % 32 %
24 %

15 %

3 %
11 %

69 %

90 %
81 % 80 %

69 % 68 %

30 %

2 % 1 % 2 %

Stannat hemma mer Tvättar ofta händerna Undvikit platser med
mycket folk

Håller minst 1 meters
avstånd till andra

människor

Nyser i armvecket Undvikit att träffa
äldre

Arbetat hemifrån Använt ansiktsmask  Gör inget särskilt  Annat, nämligen:

Utsatta områden

Allmänheten

1312

• Allt som folkohälsomyndigheten 
säger

• E-handlar mer
• Ingen kollektivtrafik
• Handskar

Nästan samtliga har vidtagit minst en åtgärd 
för att undvika coronasmittan. De vanligaste 
åtgärderna är att ha stannat hemma mer, 
tvättat händerna oftare och undvikit platser 
mer mycket folk. 

Inte långt från samtliga bland de som bor i utsatta 
områden, likväl allmänheten i stort, svarar att de 
gjort någon av de åtgärderna i diagrammet nedan för 
att undvika coronasmitta. Man anger i genomsnitt 
tre åtgärder som man gjort för att undvika smitta i 
utsatta områden. Bland boende i utsatta områden är 
det vanligast att ha stannat hemma mer, tvättat 
händerna oftare och undvikit platser med mycket 
folk. Bland allmänheten är det vanligast att ha börjat 

tvätta händerna mer, undvikit platser med mycket 
folk och hållit minst en meters avstånd till andra 
människor. Det är enbart 3 procent som svarar att de 
inte gjort något särskilt i utsatta områden –
motsvarande siffra för allmänheten är 1 procent.

Att staplarna för allmänheten är högre än 
för boende i utsatta områden i diagrammet ska inte 
tolkas som att allmänheten generellt gör fler antal 
saker för att undvika Corona-smitta än vad de 
boende i utsatta områden gör. Skillnaden beror till 
stor del på att allmänheten besvarat frågorna på 
webben och fått åtgärderna listade och därmed 
kunnat ange fler. Syftet med jämförelsen är att se 
om man generellt vidtagit eller inte vidtagit några 
åtgärder för att undvika Corona-smitta.



Högt förtroende för sjukvårdens 
hantering av coronaviruset i Sverige

Om du tänker på hur Coronaviruset (covid-19) hanterats så här långt i Sverige. Vilket förtroende har du för 
följande institutioner och myndigheter vad gäller deras hantering av viruset i Sverige? 
Redovisning för andelen som svarat mycket eller ganska högt förtroende på en femgradig skala

BAS:  Samtliga, utsatta områden (n=924), allmänheten (n=1031)

Mer än varannan person i utsatta områden har förtroende 

för sjukvårdens hantering av coronaviruset

55%
46% 44 % 44% 42 % 42%

35%

81%

71%
63%

47% 50%

33%

46%

Sjukvården Folkhälsomyndigheten Regeringen Skolan Din arbetsgivare Civilsamhället (kyrka,
Moské, föreningsliv)

Kommun / Stadsdel

Utsatta områden Allmänheten

1514

Man har högt förtroende för sjukvården. 
Förtroendet är dock genomgående lägre för de 
olika samhällsfunktionerna (sjukvård, 
Folkhälsomyndighet, regeringen osv) kopplat 
till corona-krisen bland boende i utsatta 
område än vad den är i allmänheten i stort. 

På frågan om vilket förtroende man har för 
samhällsinstitutionerna i diagrammet nedan i 
relation till coronaviruset (Covid-19) svarar drygt 
häften (55%) i utsatta områden att de har 
förtroende för sjukvården, drygt fyra av tio för 
Folkhälsomyndigheten (46%), regeringen (44%), 

skolan (44%), sin arbetsgivare (42%), civilsamhället 
(42%) och sist drygt en av tre (35%) för sin 
kommun. 

Jämför vi förtroendet för de olika 
institutionerna mellan boende i utsatta områden 
och allmänheten i stort så har boende i utsatta 
område lägre förtroende för samtliga områden 
förutom för civilsamhället. Bland allmänheten i 
stort svarar åtta av tio (81%) att de har förtroende 
för sjukvården, följt Folkhälsomyndigheten (71%), 
Regeringen (63%),arbetsgivare (50%), skolan 
(47%), kommunen (46%) och civilsamhället (33%). 



Unga vuxna om coronautbrottet

16 17

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950), allmänheten (n=213)

• Nio av tio unga vuxna i utsatta områden svarar att de skulle stanna hemma 

och ringa 11313 eller 1177 om de tror att de fått Coronaviruset, vilket är 

lika stor andel som övriga boende i utsatta områden. Motsvarande siffra 

för unga vuxna i allmänheten är 94 procent. 

• De tre saker som unga vuxna i utsatta område svarar att de gjort mest för 

att undvika coronasmitta är att ha stannat hemma mer, tvättat händerna 

oftare och undvikit platser med mycket folk. Unga vuxna i allmänheten i 

stort svarar främst att de tvättat händerna oftare, undvikit platser med 

mycket folk och undvikit att träffa äldre.

• Förtroende kopplat till coronaviruset är störst för sjukvården följt av 

skolan och Folkhälsomyndigheten. Unga vuxna har jämfört med de andra 

boende i utsatta områden generellt ett lägre förtroende för de olika 

institutionerna och myndigheterna kopplat till Corona. Jämför vi unga 

vuxna i utsatta områden med unga vuxna i allmänheten i stort har de ett 

lägre förtroende med undantag för skolan.   

Unga vuxna  
18-29 år 

Tänk dig att du blir sjuk och tror att du kan ha fått Coronaviruset, vet du då vad du ska göra?

89 %

6 %

2 %

4 %

94 %

0 %

6 %

1 %

Ja, stanna hemma och ringa 11313
eller 1177

Ja, uppsöka närmsta vårdcentral
eller akut

Tar reda på det i så fall

Nej

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

Vad gör du för undvika corona-smitta? Fler svar möjliga 

92 %

74 %

73 %

72 %

66 %

59 %

48 %

1 %

1 %

1 %

Tvättar ofta händerna

Undvikit platser med mycket 
folk

Undvikit att träffa äldre

Stannat hemma mer

Nyser i armvecket

Håller minst 1 meters 
avstånd till andra människor

Arbetat hemifrån

Använt ansiktsmask

Gör inget särskilt

Annat, nämligen:

Utsatta områden 18-29år Allmänheten 18-29år

69 %

66 %

57 %

44 %

31 %

29 %

23 %

12 %

3 %

14 %

Stannat hemma mer

Tvättar ofta händerna

Undvikit platser med mycket 
folk

Håller minst 1 meters avstånd 
till andra människor

Nyser i armvecket

Undvikit att träffa äldre

Arbetat hemifrån

Använt ansiktsmask

Gör inget särskilt

Annat, nämligen:

Om du tänker på hur Coronaviruset (covid-19) hanterats så här långt i Sverige. Vilket förtroende har du för 
följande institutioner och myndigheter vad gäller deras hantering av viruset i Sverige? 
Redovisning för andelen som svarat mycket eller ganska högt förtroende på en femgradig skala

54 % 51 %
43 % 42 % 41 % 36 % 34%

74%

51%

65%
57%

22%

58%
51%

Sjukvården Skolan Folkhälsomyndigheten Din arbetsgivare Civilsamhället (kyrka,
Moské, föreningsliv)

Regeringen Kommun / Stadsdel

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950), allmänheten (n=213)



Sakpolitik
och förtroende

Slutsatser

• Sjukvård/vård/omsorg är den klart viktigaste frågan för Sverige bland boende i 
utsatta områden, följt av invandring/migration/flyktingar på andraplats och 
skola/utbildning på tredjeplats. 

• Lag och ordning är den viktigaste frågan för stadsdelen som man bor i, följt av skola 
och utbildning och integration. Frågan om integration är betydligt viktigare för 
boende i utsatta område än den är för allmänheten i stort. 

• Nära två av tre av de boende i utsatta områden anser att avståndet mellan politiker 
och medborgare är för stort.

• Förtroendet för samhällsinstitutioner är högt bland människor som bor i utsatta 
område. Högst är förtroendet för polisen och lägst är den för svenska medier. 

• En majoritet upplever att polisens arbete och tillgången på affärer och butiker i 
deras bostadsområde utvecklats till det bättre under de senaste fem åren. 
Möjligheten att få tag i en bostad och kriminaliteten har dock utvecklats till det 
sämre. 
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Sjukvård/vård/omsorg är den klart viktigaste 
frågan för Sverige, följt av invandring/ 
migration/flyktingar och skola och utbildning. I 
stadsdelen man bor är lag och ordning 
viktigast.

Den viktigaste politiska frågan för Sverige enligt 
människor som bor i utsatta områden är 
sjukvård/vård/omsorg. En av fem (21%) tycker att 
sjukvården är den viktigaste frågan för Sverige och 
den är allra viktigast bland kvinnor (25% - män 17%).

Efter sjukvården svarar störst andel att det är 
invandring/migrationen/flyktingar (9%) och 
skola/utbildning (8%) som är de viktigaste frågorna. 
Sjukvården var även den viktigaste frågan i utsatta 
område i undersökningen 2018 medan frågan om 
invandring/migrationen/flyktingar ansågs som 
viktigast i 2019 års undersökning. 

Jämför vi med allmänheten i stort är även frågan 
om sjukvård/vård/omsorg den fråga som hamnar i 
topp, då drygt en av fyra (27%) svarar 
sjukvård/vård/omsorg, följt av invandring/migration 
/flyktingar (8%) och jobb/arbetsmarknad (8%). 

Om vi går över till vilken fråga som man tycker är 
viktigast i stadsdelen där man bor svarar störst andel 
av de boende i utsatta områden att det är lag och 
ordning (13%), följt av skola/utbildning (9%) och 
integration (9%). 

Om vi jämför med allmänheten skiljer de 
viktigaste frågorna sig åt då skola/utbildning (15%) 
anses vara den allra viktigast frågan, följt av lag och 
ordning (11%) på andraplats och invandring/ 
migration (10%) på tredje plats. Frågan om 
integration, som kommer på en tredjeplats i utsatta 
område, sticker ut något då den är tre gånger så 
viktig i utsatta område som den är hos allmänheten.

Viktigaste frågan i Sverige och i ens stadsdel

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste 
för Sverige? – Ett svar

21 %
9 %

8 %
7 %
6 %
6 %
5 %

4 %
3 %
3 %
2 %
2 %
1 %
1 %
1 %
0 %
7 %
14 %

Sjukvård/vård/omsorg

Invandring/migration/flyktingar

Skola/utbildning

Ekonomi

Jämlikhet/klassklyftor/rättvisa

Jobb/arbetsmarknad

Miljö/klimat

Lag och ordning

Integration

Välfärd

Pension/pensionärer

Bostäder

Jämställdhet

Skatter

Äldreomsorg

Försvaret

Annat

Vet ej
Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

20 21

13 %
9 %

9 %
8 %
8 %
7 %
6 %
5 %
3 %
3 %
2 %
1 %
8 %

18 %

Lag och ordning

Skola/utbildning

Integration

Jobb/arbetsmarknad

Sjukvård

Bostäder

Invandring/migration

Jämlik/rättvisa/klassklyftor

Ekonomi

Miljö

Äldreomsorg

Trafik/infrastruktur

Annat

Vet ej

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste 
för Stadsdelen är du bor? - Ett svar

UTSATTA OMRÅDEN (placering och andel, 2019 inom parantes)

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste 
för Sverige? - Ett svar

27 %
15 %

8 %
8 %
7 %

7 %
7 %

5 %
4 %
2 %
2 %

1 %
1 %
1 %
1 %
0 %
0 %
4 %

Sjukvård/vård/omsorg

Invandring/migration/flyktingar

Jobb/arbetsmarknad

Ekonomi

Jämlikhet/klassklyftor/rättvisa

Miljö/klimat

Skola/utbildning

Lag och ordning

Välfärd

Pension/pensionärer

Integration

Skatter

Försvaret

Äldreomsorg

Bostäder

Jämställdhet

Annat:

Vet ej

15 %
11 %
10 %
9 %
8 %
8 %
7 %

6 %
5 %

5 %
4 %
3 %

2%
8%

Skola/utbildning

Lag och ordning

Invandring/migration

Sjukvård

Jobb/arbetsmarknad

Jämlik/rättvisa/klassklyftor

Trafik/infrastruktur

Bostäder

Miljö

Ekonomi

Äldreomsorg

Integration

Annat:

Vet ej

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste 
för Stadsdelen är du bor? – Ett svar

ALLMÄNHETEN

Bas: Samtliga, allmänheten (n=1039)

Corona
Allt är lika 
viktigt

(3, 11%)

(1, 14%)

(2, 13%)



Nära två av tre har förtroende för Polisen

28 %

19 %

19 %

15 %

12 %

12 %

36 %

35 %

32 %

31 %

32 %

29 %

15 %

22 %

19 %

22 %

32 %

26 %

11 %

13 %

14 %

16 %

11 %

17 %

8 %

5 %

9 %

12 %

7 %

13 %

3 %

6 %

8 %

3 %

6 %

3 %

Polisen

Skola

Rättsväsendet/domstolar

Regeringen

Företagen/näringslivet

Svenska medier

Mycket stort förtroende ganska stort förtroende varken stort eller litet förtroende

ganska litet förtroende mycket litet förtroende Vet ej/ingen uppfattning

I vilken utsträckning har du förtroende för följande: 

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

64 % 18 %

54 % 18 %

51 % 23 %

47 % 28 %

44 % 18 %

41 % 30 %

Förtroende
Litet 

förtroende

Förtroendet för samhällsinstitutioner är högt 

bland människor som bor i utsatta område. 

Högst är förtroendet för polisen och lägst för 

svenska medier. 

På frågan om vilket förtroende man har för polis, 

skola, rättsväsende/domstolar, regering, 

företag/näringsliv och svenska medier visar 

resultatet i diagrammet nedan att polis (64%), 

skola (54%) och rättsväsende/ domstolar (51%) är i 

topp. Mer än varannan person som bor i utsatta 

område har förtroende för dessa tre 

samhällsinstitutioner. Lägst andel har förtroende 

för svenska medier (41%), följt av 

företagen/näringslivet (44%) och regeringen (47%). 

Generellt sett har kvinnor och högutbildade 

mer förtroende än andra undergrupper i 

undersökningen. Kvinnor har i högre grad 

förtroende för polisen (69%). Högutbildade har i 

högre grad förtroende för 

rättsväsendet/domstolarna (56%) och för 

regeringen (52%) 

Generellt sett har män, andra generationens 

invandrare och de som bor kvar hemma mindre 

förtroende för de institutioner som nämns i 

undersökningen än andra undergrupper. Män har 

lägre förtroende för polisen (60%), andra 

generationens invandrare har lägre förtroende för 

polisen (53%), svenska medier (26%) och för 

rättsväsendet/domstolarna (40%). 

Generellt har man högre förtroende för 

samhällsinstitutionerna i diagrammet nedan i år än 

vad man hade under 2019. Detta har synts i många 

förtroendemätningar under coronakrisen. 

Coronakrisen har hittills skapat högre förtroende 

för institutioner.
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Nära två av tre bland de boende i 
utsatta områden anser att 
avståndet mellan politiker och 
vanliga medborgare är för stort 

33%

31%

15%

8%

4%

9%

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

64%

Ta ställning till påståendet: Avståndet mellan politiker och vanliga medborgare 

är för stort

12%

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

Vad skulle du vilja att politiken gjorde för att 
underlätta för personer i ditt bostadsområde att få ett 
jobb? – Ett urval av citat

Att det inte är så komplicerat att starta nya företag, borde 

vara lättare.

Politiker borde synas mer i samhället.

De små företagen som finns där jag bor borde anställa fler 

personer så att alla gynnas.

Skapa sommarjobb och anställa fler unga människor för 

att få de att skaffa erfarenhet, lära de att arbete är bra.

Att de motverkar diskriminering framförallt mot de som 

har en annan bakgrund än svensk.

Införa lärlingsplatser, större samarbete med skolor, 

politiker närmare näringslivet.

Mer bostäder så att man vara mer flexibel med vart man 

kan jobba.

Vi behöver föra en diskussion i samhället om människors 

lika värde. Politikerna ska leda den diskussionen.

”
”
”
”
”
”
”
”



Drygt varannan person i utsatta områden 

Bas: Samtliga (n=2006)

En majoritet upplever att polisens arbete 

och tillgången på affärer och butiker i 

deras bostadsområde utvecklats till det 

bättre under de senaste fem åren. 

Möjligheten att få tag i en bostad och 

kriminaliteten har dock utvecklats till det 

sämre. 

På frågan om hur man upplever att utvecklingen i 

ens bostadsområde har gått under de senaste 

fem åren svarar störst andel att utvecklingen är 

bra vad gäller polisens arbete (53%), för affärer 

och butiker (52%) och för skolor och utbildning 

(41%), medan färre anser att möjligheten att få 

tag på en bostad (25%) och kriminaliteten (24%) 

inte utvecklats lika bra. 

Motsatt svarar störst andel att utvecklingen 

varit dålig vad gäller möjligheten att få tag i en 

bostad (51%), kriminaliteten (46%), för affärer 

och butiker (20%), för skolor och utbildning (19%) 

och för polisens arbete (18%). 

De som upplever att polisens arbete under de 

senaste fem åren utvecklats till de bättre är i 

högre grad de som är i åldern 50-64 år (59%), de 

över 65 år (60%), de som är födda utomlands 

(59%) och de som bor i större städer (57%) och 

utanför de tre storstäderna (57%). 

De som upplever att möjligheten till att få tag 

på en bostad under de senaste fem åren 

utvecklats till det sämre är i högre grad de som 

idag bor kvar hemma (58%), de som är andra 

generationens invandrare (60%) och de som bor i 

storstäder (53%). 

Om vi ser på hur man upplever utvecklingen 

beroende på om man bor i särskilt utsatt område, 

utsatt område eller riskområde så upplever de 

som bor i ett särskilt utsatt område i flera 

avseende att utvecklingen är dålig och det gäller 

särskilt för möjligheten att få tag i en bostad 

(55%) och för polisens arbete (23%). De som bor i 

ett riskområde upplever i fler avseende att 

utvecklingen är bra, särskilt för polisens arbete 

(60%), affärer och butiker (59%) skolor och 

utbildning (48%) och kriminaliteten (29%). 

Jämför vi resultatet i utsatta område med 

allmänheten i stort upplever boende i utsatta 

område överlag att utvecklingen i deras 

bostadsområde utvecklats till det bättre, bortsett 

från bostadsfrågan – där möjligheterna att få tag 

på en bostad bedöms vara likvärt dåliga i utsatta 

område som i allmänheten.
Hur upplever du att utvecklingen i ditt bostadsområde har varit under de 
senaste fem åren vad gäller…

Mycket eller 
ganska bra 
utveckling

Utsatta 
områden 

Allmänheten 

polisens 
arbete?

53 % 24%

affärer och 
butiker?

52 % 29%

skolor och 
utbildning?

41 % 30%

möjligheten att 
få tag i en 
bostad?

25 % 23%

kriminaliteten? 24 % 13%

Bostadssituationen och kriminalitet 
har utvecklats negativt

27

20 %

17 %

11 %

7 %

7 %

33 %

36 %

30 %

17 %

17 %

28 %

27 %

40 %

24 %

30 %

12 %

15 %

13 %

28 %

26 %

6 %

6 %

6 %

23 %

20 %

polisens arbete?

affärer och butiker?

skolor och utbildning?

möjligheten att få tag i en
bostad?

kriminaliteten?

Mycket bra utveckling Ganska bra utveckling Varken eller Ganska dålig utveckling Mycket dålig utveckling

53 % 18 %

52 % 20 %

41 % 19 %

25 % 51 %

24 % 46 %

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

Bra 
utveckling

Dålig 
utveckling 



2019 års undersökning visade att miljö- och 
klimatfrågan var betydligt viktigare än tidigare för 
boende i utsatta områden (andraplats av 
politikområdena). Därför ville vi i fjol följa upp det 
med att undersöka hur man ser på ansvar för 
klimatfrågan. 

På frågan om man företag, politiker och medborgare 
tar tillräckligt med ansvar för vårt klimat och vår 
miljö svarar omkring fyra av tio bland de boende i 
utsatta område att respektive område tar tillräckligt 
med ansvar. Störst instämmer man i att företag tar 

ansvar och gör tillräckligt (45%), följt av politiker 
(43%) och sist medborgare (40%). Samtidigt är det 
ungefär tre av tio som inte instämmer i att företag 
(30%), politiker (32%) eller medborgare (32%) gör 
tillräckligt. 

Frågan om miljö och klimat är i högre grad 
viktigare för kvinnor, särskilt viktig för unga kvinnor i 
åldern 18-29 år. Unga kvinnor anser i högre 
omfattning att varken politiker, företag eller 
medborgare själva gör tillräckligt. 

Sakpolitik: Ansvar i miljö- och 
klimatfrågan

Här följer en rad påståenden. Vi vill att du tar ställning till var och ett av dessa 
påståenden:

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

28 29

17 %

15 %

13 %

28 %

28 %

27 %

16 %

17 %

21 %

18 %

19 %

20 %

12 %

13 %

12 %

9 %

7 %

7 %

Sveriges företag gör tillräckligt
för vårt klimat och vår miljö

Våra politiker gör tillräckligt för
vårt klimat och vår miljö

Medborgare/konsumenter gör
tillräckligt för vårt klimat och

vår miljö

Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej/ingen uppfattning

45 % 30 %

43 % 32 %

40 % 32 %

Instämmer Instämmer 
inte



Unga vuxna om sakpolitik och förtroende
Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste för 
Sverige? – Ett svar

19 %
10 %

8 %
7 %
6 %
6 %
5 %

4 %
3 %
2 %
2 %
2 %
2 %
1 %
0 %
0 %
6 %
17 %

Sjukvård/vård/omsorg

Skola/utbildning

Invandring/migration/flyktingar

Jämlikhet/klassklyftor/rättvisa

Ekonomi

Jobb/arbetsmarknad

Miljö/klimat

Lag och ordning

Integration

Välfärd

Bostäder

Skatter

Jämställdhet

Äldreomsorg

Pension/pensionärer

Försvaret

Annat

Vet ej

30 31

12 %
10 %
9 %
9 %
9 %
7 %
6 %

5 %
4 %
3 %
1 %
1 %
6 %
19 %

Lag och ordning

Jobb/arbetsmarknad

Skola/utbildning

Bostäder

Integration

Sjukvård

Jämlik/rättvisa/klassklyftor

Invandring/migration

Miljö

Ekonomi

Äldreomsorg

Trafik/infrastruktur

Annat

Vet ej

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste för 
Stadsdelen är du bor? - Ett svar

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)

60 %

57 %

49 %

44 %

44 %

36 %

Skola

Polisen

Rättsväsendet/domstolar

Företagen/näringslivet

Regeringen

Svenska medier

Förtroende för följande samhällsinstitutioner:

Svarat att de har mycket eller ganska stort förtroende för ovanstående samhällsinstitution.  

54 %

50 %

44 %

27 %

26 %

affärer och butiker?

polisens arbete?

skolor och utbildning?

kriminaliteten?

möjligheten att få tag i en bostad?

Utveckling i bostadsområde går åt rätt håll gällande:

• Sjukvård/vård/omsorg är den klart viktigaste frågan för Sverige bland unga 

vuxna som bor i utsatta områden. Jämfört med övriga boende svarar de 

skola/utbildning lite oftare eller att de inte har någon viktigaste fråga. 

• Lag och ordning är den viktigaste frågan för stadsdelen som man bor i, följt 

av jobb/arbetsmarknad och skola/utbildning delat med frågan om 

bostäder. Jämfört med övriga boende får frågan om jobb/arbetsmarknad 

och om bostäder en högre placering. 

• Bortsett från skolan har unga vuxna generellt lägre förtroende för olika 

samhällsinstitutioner i diagrammet nedan än övriga boende i utsatta 

områden, det gäller särskilt för svenska medier, regeringen och polisen. 

• En majoritet av unga vuxna upplever att utvecklingen av affärer och 

butiker och polisens arbete utvecklas bra. Dessutom upplever de i högre 

grad än övriga boende i utsatta områden att utvecklingen i deras 

bostadsområde går bra vad gäller skolor och utbildning. 

Unga vuxna  
18-29 år 

Svarat att de upplever att utvecklingen i deras bostadsområde under de senaste fem åren går mycket eller ganska bra. 

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)



Unga vuxna om sakpolitik och förtroende

32 33
Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)

• Drygt sex av tio unga vuxna svarar att de instämmer i att avståndet 

mellan politiker och vanliga medborgare är för stort. Motsvararande 

siffra för samtliga boende i utsatta områden är 64 procent. 

• Omkring fyra av tio unga vuxna instämmer i att Sveriges företag (44%), 

våra politiker (42%) och medborgare (38%) gör tillräckligt för miljö- och 

klimat. Kvinnor i åldern 18-29 år tycker i lägre grad att Sveriges företag 

(39%), våra politiker (37%) och medborgare (33%) gör tillräckligt för 

miljö- och klimatet. 

Unga vuxna  
18-29 år 

28 %

33 %

17 %

9 %

4 %

8 %

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

Ta ställning till påståendet: Avståndet mellan politiker och vanliga medborgare är för stort

62%

13%

17 %

15 %

13 %

27 %

27 %

25 %

18 %

18 %

23 %

18 %

20 %

19 %

14 %

15 %

14 %

7 %

6 %

6 %

Sveriges företag gör tillräckligt
för vårt klimat och vår miljö

Våra politiker gör tillräckligt
för vårt klimat och vår miljö

Medborgare/konsumenter gör
tillräckligt för vårt klimat och

vår miljö

Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej/ingen uppfattning

44 % 32 %

42 % 34 %

38 % 33 %

Instämmer
Instämmer 

inte

Här följer en rad påståenden. Vi vill att du tar ställning till var och ett av dessa 
påståenden:

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)



Arbets-
marknad och 
företagande

Slutsatser

• Det är betydligt färre personer i utsatta områden som känner en politiker än bland 

allmänheten i stort. Det är nästan dubbelt så många i allmänheten som känner en 
politiker, vilket sannolikt har konsekvenser för människor som bor i utsatta områden 
som exempelvis minskad representativitet och inflytande över de demokratiska 
processerna.

• En ansenlig andel av boende i utsatta område vill starta eget. Särskilt i den yngre 
generationen. Samtidigt är det för många ett alternativ ut ur arbetslöshet eller ett 
alternativ efter studierna. Det är inte alltid nödvändigtvis ett val även om många 
också uttrycker att det är en dröm. 

• Flyttbenägenheten för en bättre framtid är stor. En stor majoritet av unga människor 
under 30 år som är arbetssökande eller studerar idag skulle kunna tänka sig att 
flytta till en annan kommun om de skulle bli erbjuden jobb där.  
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På frågan om man känner någon som är politiker, 

verkställande direktör eller läkare till yrke idag svarar 

drygt en av fyra (26%) att de känner någon som är 

politiker, nära en av tre (32%) att de känner en VD 

och drygt varannan person (53%) att de känner 

någon som är läkare. 

Det är betydligt vanligare att man känner någon 

som är politiker om man är högutbildad (32%), född i 

Sverige (32%) eller har en utlandsfödd förälder 

(34%). De som i lägre grad känner en politiker är å 

andra sidan födda utomlands – där nära tre av fyra 

svarar att de inte känner någon som är politiker till 

yrket (73%).

Jämför vi resultat med allmänheten är det nära 

varannan person (45%) som känner en politiker, sex 

av tio (61%) som känner en VD och som känner en 

läkare (59%). Det är således stora skillnader mellan 

boende i utsatta område och allmänheten i stort, 

särskilt i andelen som känner någon som är politiker 

eller VD till yrket. 

Känner du någon som har något av följande yrken idag? Ja, jag känner en: 

BAS:  Samtliga, utsatta områden (n=2006), allmänheten (n=1039)

36 27

Närhet till makt

26 %

32 %

53 %

45 %

61 %

59 %

Politiker

VD (dvs. en verkställande direktör / chef)

Läkare

Utsatta områden Allmänheten

26%
Av de som bor i utsatta område 
känner någon som är politiker. 
Motsvarande siffra för 
allmänheten är 45 procent.

Det är betydligt färre personer som bor i 

utsatta områden som känner en politiker än 

bland allmänheten i stort. Det är nästan 

dubbelt så många bland allmänheten som 

svarar att de känner en politiker, vilket 

sannolikt har konsekvenser för människor som 

bor i utsatta område, som exempelvis minskad 

representativitet och inflytande över de 

demokratiska processerna.



Nära tre av tio i utsatta områden 
instämmer inte i att svenska 
företag gör tillräckligt för att bidra 
till integrationen i Sverige

12%

22%

24%

17%

11%

14%

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

34%

38 39

28%

Ta ställning till påståendet: Svenska företag gör tillräckligt mycket för att bidra 

till integrationen i Sverige 

Vad skulle du vilja att näringslivet gjorde för att 
underlätta för personer i ditt bostadsområde att få ett 
jobb? – Ett urval av citat

Anställa folk med olika bakgrund.

Anställa så många som företagen behöver istället för att 

bedriva sin verksamhet med färre anställda för att spara 

pengar.

Att de inte lägger vikten för högre utbildning, för att få 

man ska få en anställning hos dem.

Att de är öppensinnad ge en chans.  Sen fattar jag att 

personer måste passa in i arbetsplatsen.

Att inte diskriminera baserat på hudfärg och etnicitet när 

man anställer folk.

Att man har provanställningar så man kan visa vad man 

kan.

Egna målsättningar om integrationsjobb (dvs intervjua eller 

anställa viss andel som står långt ifrån arbetsmarknaden)

Information om företag/yrken som leder till jobb, bra, 

värdiga förmåner.

”
”
”
”
”

”

”
”



En ansenlig andel av boende i utsatta område 

vill starta eget. Särskilt i den yngre 

generationen. Samtidigt är det för många ett 

alternativ ut ur arbetslöshet eller ett alternativ 

efter studierna. Det är inte alltid nödvändigtvis 

ett val även om många också uttrycker att det 

är en dröm. 

På frågan om man skulle vilja starta ett eget företag 

svarar fyra av tio (41%) bland de boende i utsatta 

område att de skulle vilja starta ett eget företag, 

varannan (50%) svarar att de inte skulle vilja det och 

en av tio (10%) att de inte vet om det vill. 

De som skulle vilja starta ett eget företag är 

oftare män (49%), de i åldern 18-29 år (53%) och 30-

49 år (45%), de som är födda utomlands (46%), 

andra generationens invandrare (53%) och även de 

som är arbetssökande (57%) eller de som bor i 

andrahand (66%). 

När vi frågar de 41 procent som skulle vilja starta ett 

eget företag varför de skulle vilja starta eget svarar 

en stor andel att de vill vara sin egen chef, att det 

skulle ge mer självständighet och frihet, att de har 

bra idéer, att det skulle vara kul och att de vill bidra 

till samhället. Det är även en del som uttrycker att 

det de är svårt att få arbete och att diskriminering 

förekommer på arbetsmarknaden. 

Jämfört med allmänheten är det betydligt 

vanligare att vilja starta ett eget företag om man bor 

i utsatta område. En av fyra (25%) bland allmänheten 

i stort skulle vilja starta ett eget företag, jämfört med 

fyra av tio (41%) i utsatta områden.

Sammanfattningsvis ser vi att en större andel i 

utsatta område vill starta eget, men samtidigt att det 

oftast är de som är oetablerade både på 

arbetsmarknad och bostadsmarknaden som är 

särskilt intresserade av det. 

Viljan att starta eget företag

Bas: Samtliga, utsatta område (n=2006), allmänheten (n=1039)

40

23

Skulle du vilja starta ett eget företag? 

41 %

50 %

10 %

25 %

63 %

12 %

Ja

Nej

Vet ej

Utsatta områden

Allmänheten

Varför skulle du vilja starta eget företag? 
– Ett urval av citat

”
”
”

För att få en bättre framtid för mina barn.

Dålig integration efter examen, jag kunde inte hitta jobb 

pga. min härkomst. 

För att försörja mig själv och kunna bestämma över mig 

själv.

Vill hjälpa människor som behöver hjälp t.ex. 

ensamstående mammor, folk

som inte kan språk behöver hjälp.

För att utvecklas som person och se vad samhället 

behöver.

Vill hjälpa människor som behöver hjälp t.ex. 

ensamstående mammor, folk

som inte kan språk behöver hjälp.

För jag vill tjäna pengar.

För att försörja mig själv och kunna bestämma över mig 

själv.

Jag måste ha ett arbete & vill tjäna pengar och leva bra.

”
”
”
”
”

41



En stor majoritet av unga människor under 30 

år som är arbetssökande eller studerar idag 

skulle kunna tänka sig att flytta till en annan 

kommun om de skulle bli erbjuden jobb där.  

På frågan om man skulle kunna tänka sig att flytta 

till en annan kommun svarar drygt åtta av tio 

(83%) unga vuxna under 30 år att de absolut eller 

kanske skulle kunna tänka sig att flytta till en 

annan kommun om det blev erbjuden jobb där. De 

unga vuxna som i högre grad svarar att de absolut 

skulle kunna tänka sig att flytta är de som är födda 

utomlands (55%)

Totalt sett är det nära en av fem (18%) som svarar 

att de absolut inte eller troligen inte kan tänka sig

att flytta. De unga vuxna som svarar det i högre 

grad är kvinnor (21%) och de som är födda i 

Sverige (27%). 

Hög vilja till att 
flytta för att få 
jobb

Drygt 

8 av 10 
unga vuxna som är arbetssökande 

eller studerar kan tänka sig att flytta 
till en annan kommun om de blev 

erbjuden jobb där 

49 %

34 %

12 %

4 %

1 %

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte

Vet ej
Bas: Arbetssökande och studerande under 30 år, utsatta områden (n=414)

Skulle du kunna tänka dig att flytta till en annan kommun där du inte känner någon, om du skulle bli 

erbjuden jobb där?

42 43

83%



Unga vuxna om arbetsmarknad och företagande

44 45

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950), allmänheten (n=215)

• Bland boende i utsatta område känner unga vuxna i lägre grad någon 
som är politiker, VD eller läkare till yrket. Även i allmänheten i stort 
känner unga vuxna till någon med yrkena i lägre grad, men även när vi 
jämför unga vuxna i utsatta områden med unga vuxna i allmänheten 
ser vi skillnader. Bortsett från läkaryrket är det färre unga i utsatta 
områden som känner en politiker eller VD till yrken, än vad de är bland 
unga i allmänheten i stort. 

• Tre av tio unga vuxna instämmer inte i att företag gör tillräckligt för att 
bidra till integrationen i Sverige. 

• En mycket stor andel unga vuxna som bor i utsatta områden skulle 
vilja starta eget. För unga vuxna med utländsk bakgrund är det mer än  
fem av tio som skulle vilja starta eget. Jämför vi med unga vuxna i 
allmänheten i stort så är motsvarande siffra betydligt lägre - 37 
procent. 

• Drygt åtta av tio av de som studerar eller är arbetssökande som kan 
tänka sig att flytta till en annan kommun för jobb. 

Unga vuxna  
18-29 år 

24 %

28 %

50 %

30 %

41 %

50 %

Politiker

VD (dvs. en verkställande direktör /
chef)

Läkare

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

Känner någon med följande yrke, ja: 

38 %
35 %

11 %
7 %
1 %

1 %
1 %
1 %
0 %
4 %

Studerande

Förvärvsarbetande, heltid

Förvärvsarbetande, deltid

Arbetssökande/arbetsmark…

Egen företagare

Tjänstledig/föräldraledig

Hemmafru/hemmaman

Sjukskriven

Pensionär

Annan sysselsättning

Sysselsättning: 

54%
Av unga vuxna skulle vilja 

starta eget företag
Motsvarande siffra för unga vuxna 

bland allmänheten är 
37%

49 %

35 %

11 %

4 %

1 %

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte

Vet ej

Studerande och arbetssökande som kan tänka 
sig att flytta till annan kommun för jobb: 

Bas: Unga vuxna 18-29 år  utsatta områden (n=950) arbetssökande/studerande (n=424)

83%

11 %

22 %

25 %

18 %

11 %

13 %

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

33%

29%

Ta ställning till påståendet: Svenska företag gör tillräckligt mycket för att bidra till 

integrationen i Sverige 



Trygghet och 
lokalsamhälle

Slutsatser

• Varannan person som bor i utsatta område instämmer i att man borde lägga ner 
skolor som presterar dåligt och omfördela dessa elever till skolor som presterar 
bättre.

• En högre andel av boende i utsatta område har själva eller känner någon som blivit 
utsatta för olika typer av brott (droghandel, skjutningar, diskriminering m.fl.) än 
bland allmänheten.

• Den psykiska ohälsan är som störst i de allra mest utsatta områdena – de särskilt 
utsatta. Det är även en stor skillnad mellan de yngre och äldre, där välmående ökar 
med åldern.  
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Varannan person instämmer i att 
man borde lägga ner skolor som 
presterar dåligt och omfördela 
dessa elever till skolor som 
presterar bättre

29%

22%

13%

15%

13%

8%

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

50%

48 49

29%

Ta ställning till påståendet: Man borde lägga ner dåliga skolor och omfördela 
eleverna till bättre skolor



Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006), allmänheten (n=1036)

En stor andel av boende i utsatta område har 
själva eller känner någon som blivit utsatta för 
brott och har det i högre omfattning än vad 
allmänheten i stort har. Tre gånger så många 
av de boende i utsatta områden har själv eller 
känner någon som blivit utsatt för en 
skjutning, dubbelt så många för religiös 
radikalisering och för hedersvåld än i 
allmänheten i stort. 

Diagrammet till höger visar att boende i utsatta 
områden i hög grad själva eller har någon i deras 
närhet som blivit utsatta för någon av de 
handlingar som är med i listan. Det som 
förekommer mest är att man sett öppen 
droghandel (37%) eller diskriminering (36%) och 
inbrott (27%), följt av misshandel (22%), rån 
(19%), skjutningar (17%), religiös radikalisering 
(13%) och hedersvåld (6%).

Bortsett från inbrott svarar unga 
människor, i åldern 18-29 år, att de själva eller 
någon i deras närhet varit utsatta för samtliga 
kriminella handlingar i högre grad än andra  
undergrupper i undersökningen. Det gäller 
särskilt för unga män i åldern 18-29 år som i 
högre grad sett eller känner någon som sett 
öppen droghandel (43%), diskriminering (43%), 
misshandel (30%), rån (23%), skjutningar (21%) 
eller religiös radikalisering (17%).

I vilket av de utsatta områden som man 
bor i har också betydelse för hur vanligt det är att 
själv eller någon i sin närhet ska ha blivit utsatt. 
De som bor i särskilt utsatta områden har i högre 

grad blivit utsatta för religiös radikalisering (17%) 
och hedersvåld (8%). Medan de som bor i de som 
definieras som utsatta områden i högre grad 
själva eller känner någon som blivit utsatt för 
inbrott (29%). 

Jämför vi utsatta områden med 
allmänheten ser vi att den typ av brott som vi har 
med i listan är överrepresenterade i utsatta 
områden, bortsett från inbrott och rån. Det är 
särskilt märkbart för skjutningar där tre gånger så 
många (18%) i utsatta område än bland 
allmänheten (6%) blivit utsatta, även för religiös 
radikalisering är det dubbelt så vanligt i utsatta 
område (14%) än vad det är i allmänheten (7%), 
samt för hedersvåld där det likaså är dubbelt så 
många i utsatta område (7%) än i allmänheten i 
stort (3%) som själva eller känner någon som 
varit utsatt. 

Exponering för kriminalitet

50 51

Har du eller någon i din närhet varit utsatt för följande de senaste 5 åren...?

26 %

17 %

9 %

7 %

5 %

5 %

5 %

2 %

11 %

19 %

18 %

14 %

14 %

12 %

8 %

4 %

56 %

57 %

67 %

73 %

75 %

78 %

77 %

84 %

7 %

7 %

6 %

5 %

6 %

5 %

10 %

9 %

Sett öppen droghandel

Diskriminering

Inbrott

Misshandel

Rån

Skjutningar

Religiös radikalisering

Hedersvåld

Ja, jag Ja, någon i min närhet Nej vet ej

37 % 32%

36 % 27%

27% 40%

22 % 19%

19 % 18%

17 % 6%

13 % 7%

6 % 3%

Netto, ja: 

Netto: ja Riskområden Utsatta områden Särskilt Utsatta

Sett öppen droghandel 35 % 38 % 37 %

Diskriminering 36 % 36 % 36 %

Inbrott 29 % 29 % 23 %

Misshandel 23 % 21 % 22 %

Rån 18 % 20 % 19 %

Skjutningar 17 % 17 % 18 %

Religiös radikalisering 14 % 11 % 17 %

Hedersvåld 5 % 5 % 8 %

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

AllmänhetenUtsatta område



Synen på jämställdhet och samkönad adoption

52 53

14 %

8 %

17 %

12 %

14 %

15 %

18 %

13 %

29 %

48 %

9 %

4 %

Utsatta områden

Allmänheten

 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet inte

31 % 47  %

20 % 61 %

Instämmer Instämmer 
inte

Ta ställning till påståendet: Jämställdheten mellan könen har gått för långt i Sverige

50 %

62 %

11 %

11 %

8 %

8 %

7 %

6 %

14 %

8 %

11 %

5 %

Utsatta områden

Allmänheten

 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet inte

60 % 21 %

74 % 14 %

Instämmer
Instämmer 

inte

Ta ställning till påståendet: Homosexuella bör få adoptera barn

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006), allmänheten (n=1036)

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006), allmänheten (n=1036)

På frågan om man tycker att jämställdheten har 
gått för långt i Sverige i diagrammet ovan 
instämmer tre av tio (31%) som bor i utsatta 
områden att den har gått för långt medan nära 
varannan (47%) inte instämmer i det. De som i 
högre grad tycker att den har gått för långt är 
män (36%), oftare män i åldern 18-29 år (37%), 
de i åldern 30-49 år (40%) och de som är födda 
utomlands (41%), särskilt för utlandsfödda män 
(45%) men även utlandsfödda kvinnor instämmer 
i högre grad (35%). 

Det är mer vanligt förekommande att 
instämma i att jämställdheten gått för lång bland 
boende i utsatta områden än vad det är i 
allmänheten i stort. I allmänheten är de en av 
fem (20%) som instämmer i att den gått för långt, 
medan sex av tio (61%) inte instämmer i det. 

På frågan om homosexuella bör få adoptera barn 
i diagrammet till höger instämmer sex av tio 

(60%) att de bör få göra det, medan en av fem 
(21%) inte instämmer i det. De som i högre grad 
instämmer i att de bör få göra det är kvinnor 
(69%), särskilt kvinnor i åldern 18-29 år (78%) och 
de som är födda i Sverige (77%), samt andra 
generationens invandrare (77%). 

Jämfört med allmänheten är det en 
mindre andel som instämmer i att homosexuella 
bör få adoptera barn i utsatta områden. I 
allmänheten i stort är det tre av fyra (74%) som 
instämmer i att homosexuella bör få adoptera 
barn, medan 14 procent inte instämmer.



Den psykiska ohälsan är som störst i de allra 
med utsatta områdena – de särskilt utsatta. 
Det är även en stor skillnad mellan de yngre 
och äldre, där välmående ökar med åldern.  

På frågan om huruvida man instämmer i att ens 
psykiska hälsa på det stora hela är bra 
instämmer drygt tre av fyra (77%) att den är det 
helt och håller eller delvis, en av tio (9%) svarar 
varken eller och en av tio (11%) instämmer inte 
eller inte alls i påståendet. 

De som instämmer i högre grad till att 
deras psykiska hälsa på det stora hela är bra är 
de äldre över 65 år (88%), bland de som 
förvärvsarbetar (81%) och de som äger sitt 
boende (82%).

De som instämmer i lägre grad till att 

deras psykiska hälsa på det stora hela är bra är 
de yngre i åldern 18-29 år (72%), arbetssökande 
(63%), de som bor hemma hos sina föräldrar 
(69%), andra generationens invandrare (69%) 
och de som bor i särskilt utsatta områden (73%).

Det är ingen skillnad vad gäller psykisk hälsa 
mellan boende i utsatta områden och 
allmänheten i stort. I allmänheten är det nära 
åtta av tio (79%) som svarar att de instämmer i 
att deras hälsa på det stora hela är bra, medan 
en av tio (11%) inte instämmer. Även bland 
allmänheten är välmående lägst i den yngsta 
gruppen i åldern 18-29 år (68%) och högst bland 
de över 65 år (86%). 

Psykiska ohälsa 

Äldre människor 
instämmer i högre grad 
än yngre att deras 
psykiska hälsa på det 
stora hela är bra

54 55

55 %

22 %

9 %

7 %

4 %

3 %

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

77%

11%

Ta ställning till påståendet: 

- Min psykiska hälsa är på det stora hela bra

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006)

75 %

80 %

73 %

Riskområden Utsatta områden Särskilt Utsatta

Andelen som instämmer i att deras psykiska hälsa på 
det stora hela är bra: 

18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år

72 % 78 % 80 % 88 %



Unga vuxna om trygghet och lokalsamhälle

Har själv eller har någon i sin närhet som blivit utsatt för följande under senaste 5 åren: 

45 %

41 %

27 %

23 %

21 %

19 %

19 %

8 %

39 %

47 %

30 %

38 %

27 %

10 %

11 %

4 %

Diskriminering

Sett öppen droghandel

Misshandel

Inbrott

Rån

Skjutningar

Religiös radikalisering

Hedersvåld

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

56 57

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden (n=950), allmänheten (n=215)

• Unga vuxna både i utsatta områden och i allmänheten i stort svarar i 
högre grad att de själva eller känner någon som blivit utsatta för 
någon av de handlingar som förekommer i diagrammet nedan. 

• Bortsett från inbrott svarar unga människor i högre grad än andra  
undergrupper i undersökningen att de själva eller någon i deras 
närhet blivit utsatt. Det gäller särskilt för unga män i åldern 18-
29 år. 

• Bland de unga vuxna som bor i utsatta områden bor majoriteten, 50 
procent, antingen i ett hyrt boende eller i ett ägt boende. Resterande 
bor hemma eller som inneboende eller andrahand. 

• De som bor kvar hemma studerar ofta och tycker att det är praktiskt 
medan en stor andel uttrycker svårigheter med att ha råd med ett 
eget boende, att de har för få köpoäng till en bostad, flera svarar 
även att de hjälper till ekonomiskt genom att bo hemma. 

Unga vuxna  
18-29 år 

37 %

29 %

13 %

9 %

9 %

2 %

Jag hyr i första hand

Jag bor hemma hos mina föräldrar (båda eller ngn 
av dem)

Jag äger mitt boende

Hyr som inneboende

Jag hyr i andra/tredje hand

Annat

Boendesituation: 

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)

• Bor hos farmor
• Bor hos kompis
• Jag och min mamma och 

syskon är inneboende hos 
våra kusin.

Varför bor du fortfarande hemma? – Ett urval av citat:

Får inget heltidsjobb för det första, sen att jag ska behöva tjäna en bra summa för att kunna få en 
lägenhet. Vilket också kommer ta tid.

Jag har hel enkelt inte råd och köpa egen lägenhet eftersom det är så dyrt.

Kan inte få tag på en lägenhet och jag är studerande.

Spara pengar och för att jag ej trivs med att bo ensam då jag blir deprimerad av det.

Studerar plus det är svårt att hitta lägenhet i Stockholm utan fast jobb. 

Står i kö men har inte lyckats få en bostad.

Väldigt svårt att hitta hyresrätt. Bostadsrätt finns det lite här & var men det kostar väldigt mycket & de 
pengarna har man inte som student.

Underlättande för mig och familjen, då jag betalar halva hyran. Är mer som en inneboende då jag står för 
mitt egna mat och hyra.



Unga vuxna om trygghet och lokalsamhälle

58 59

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden (n=950), allmänheten (n=215)

• Varannan ung vuxen instämmer i att man borde lägga ner dåliga skolor 
och omfördela eleverna till bättre skolor, drygt en av tre instämmer inte i 
det. 

• Ungas psykiska hälsa är i högre grad sämre än vad den är bland övriga 
boende i utsatta områden. Det är ingen större skillnad på unga kvinnor 
eller unga mäns hälsa, men andra generationens invandrare har en något 
sämre psykisk hälsa. Jämför vi unga vuxna i utsatta områden med unga 
vuxna i allmänheten i stort är den något bättre. 

• På frågan om man anser att jämställdheten mellan könen har gått för 
långt är det drygt tre av tio unga vuxna i utsatta områden som instämmer 
i att den gått för långt. Det är signifikant högre än för unga vuxna i 
allmänheten där en av fem svarar att den gått för långt. 

• På frågan om man instämmer i att homosexuella bör få adoptera barn är 
skillnaderna mellan unga vuxna i utsatta områden och i allmänheten stor. 
I utsatta områden är det två av tre som instämmer i påståendet, medan 
nio av tio instämmer i allmänheten.   

Unga vuxna  
18-29 år 

25 %

24 %

12 %

17 %

16 %

6 %

Instämmer helt och hållet

Instämmer delvis

Varken eller

Instämmer inte

Instämmer inte alls

Vet ej/ingen uppfattning

49%

33%

14 %

9 %

18 %

11 %

15 %

13 %

17 %

11 %

27 %

52 %

9 %

4 %

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet inte

32 % 44  %

20 % 63 %

Instämmer Instämmer 
inte

57 %

82 %

9 %

8 %

9 %

5 %

10 %

2 %

9 %

1 %

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet inte

67 % 16 %

91 % 3 %

Instämmer
Instämmer 

inte

Ta ställning till påståendet: 
- Homosexuella bör få adoptera barn

Ta ställning till påståendet: 
- Jämställdheten mellan könen har gått för långt i Sverige

Ta ställning till påståendet: Man borde lägga ner dåliga skolor och omfördela eleverna till bättre 
skolor

47 %

40 %

25 %

29 %

11 %

14 %

9 %

15 %

6 %

2 %

3 %Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls Vet inte

72 % 15 %

68 % 17 %

Instämmer Instämmer 
inte

Ta ställning till påståendet: 
- Min psykiska hälsa är på det stora hela bra

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950)



Mellan-
mänsklig tillit

Slutsatser

• Den mellanmänskliga tilliten är generellt lägre bland människor som bor i utsatta 
områden än vad den är bland allmänheten i stort. Unga människor har lägre tillit än 
vad äldre människor har – något vi ser både i utsatta område och i allmänheten i stort. 

• Boende i utsatta områden har lägre mellanmänsklig tillit till svenskar, till folk som bor i 
samma stad som en själv och folk i samma område som man själv än vad man har 
bland allmänheten i stort. Bland de yngre, utlandsfödda och bland de som är 
oetablerade på arbetsmarknad och bostadsmarknad är tilliten lägre. 

• De som bor i utsatta områden är mer positiva än negativa till att bo granne med 
människor med olika bakgrund än vad allmänheten i stort är. 
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7 %

56 %

14 %

17 %

6 %

1 %

I mycket hög utsträckning

I ganska hög utsträckning

Varken eller

I ganska låg utsträckning

I mycket låg utsträckning

Vet inte

8 %

37 %

25 %

18 %

8 %

4 %

I mycket hög utsträckning

I ganska hög utsträckning

Varken eller

I ganska låg utsträckning

I mycket låg utsträckning

Vet ej/ingen uppfattning

Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Lägre mellanmänsklig tillit i utsatta 
områden

45%

26%

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006) Bas: Samtliga, allmänheten (n=1039)

62 63

62%

22%

ALLMÄNHETENUTSATTA OMRÅDE

Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Den mellanmänskliga tilliten är lägre bland 

människor som bor i utsatta områden än vad 

den är bland allmänheten i stort. Unga 

människor har lägre tillit än vad äldre 

människor har – något vi ser både i utsatta 

område och bland allmänheten i stort.

På frågan om i vilken utsträckning som det går att 
lita på människor i allmänhet svarar nära hälften 
(45%) av de som bor i utsatta områden att man kan 
lita på människor, medan en av fyra (26%) svarar att 
man inte kan det. De grupper som har en högre 
grad av tillit till andra människor är de i åldern 30-
49 år (49%), de som är över 65 år (52%), 
högutbildade (54%), boende i en storstad, de som 
förvärvsarbetar (54%), de som äger sitt egna 
boende (54%) och de som är födda i Sverige (53%).

Det som har lägre grad av tillit till andra 
människor är ofta personer i åldern 18-29 år (40%), 
studerande (38%), arbetssökande (34%), boende i 
större städer (40%), de som är födda utomlands 
(38%)  och särskilt bland andra generationens 
invandrare (31%). När det kommer till den yngre 
gruppen som är under 30 år är det i huvudsak de 
med en utländsk bakgrund som har lägre tillit 
(33%). 

Jämför vi med allmänheten i stort litar de 
på andra människor i betydligt högre grad. Omkring 
två av tre (62%) svarar att de litar på andra 
människor, medan drygt en av fem (22%) svarar att 
de inte gör det. Vi ser dock en trend som är 
återkommande både i utsatta område och i 
allmänheten i stort och det är att den äldre 
generationen litar på andra människor i högre grad 
än vad den yngre generationen gör.



Hur mycket litar du på svenskar? 

Bas: Samtliga, utsatta områden (n=2006) allmänheten (n=1039)

64 65

Yngre och utlandsfödda har generellt 
lägre mellanmänsklig tillit 16%

11%

12%

9%

15%

24%

46 %

64 %

40 %

58 %

38 %

57 %

22 %

18 %

26 %

24 %

24 %

14 %

8 %

5 %

12 %

7 %

12 %

3 %

3 %

1 %

5 %

1 %

7 %

1 %

4 %

4 %

4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utsatta områden

Allmänheten

Utsatta områden

Allmänheten

Utsatta områden

Allmänheten

I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning Varken eller

I ganska låg utsträckning I mycket låg utsträckning Vet ej/ingen uppfattning

62% 11 %

76% 5%

Stor 
utsträckning

Låg 
utsträckning

53% 17%

67% 9%

53% 18%

81% 4%

Hur mycket litar du på folk i staden där du bor? 

Hur mycket litar du på folk som bor i samma område som du? 

Boende i utsatta område har lägre 

mellanmänsklig tillit än vad man har bland 

allmänheten i stort och skillnaden är särskilt 

tydlig för den tilliten man har till folk som bor i 

samma område som en själv. Bland de i åldern 

18-29 år, bland utlandsfödda och bland de som 

är oetablerade både på arbetsmarknad och 

bostadsmarknad är tilliten lägre. 

På frågan om hur mycket man litar på svenskar 
svarar två av tre (62%) bland boende i utsatta 
område att de i mycket eller ganska stor 
utsträckning litar på svenskar, medan en av tio 
(11%) svarar att de gör det i mycket eller ganska 
låg utsträckning. 

Tilliten till andra svenskar är högre bland de i 
åldern 30-49 år (67%), bland de över 65 år 
(73%), boende i storstäder (65%), bland 
högutbildade (70%), bland de som äger sin egen 
bostad (72%) och bor hyr i första hand (65%). 
Tilliten är lägst bland de yngre i åldern 18-29 år 
(55%), bland studerande (56%) och bland 
arbetssökande (54%), bland de som fortfarande 
bor hemma (42%) och andra generationens 
invandrare (48%). 

På frågan om man litar på folk i staden där man 
bor svarar drygt varannan person (53%) att de 
litar på andra människor, medan 17 procent 
svarar att de inte gör det. Tilliten till andra 
människor i staden där man bor är högre bland 
de över 65 år (61%), bland högutbildade (58%), 
bland de som äger (58%) eller hyr sitt boende i 
förstahand (55%) och bland de som är födda i 
Sverige (56%). De undergrupper som har en 
något lägre tillit är de yngre i åldern 18-29 år 
(48%), arbetssökande (43%), de som bor kvar 

hemma (37%) och är födda utomlands (50%) 
eller är andra generationens invandrare (43%)

På frågan om man litar på folk som bor i samma 
område som en själv svarar drygt varannan 
person (53%) att de litar på dem i mycket eller 
ganska stor utsträckning, medan nära en av fem 
(18%) svarar att de litar på folk i mycket eller 
ganska låg utsträckning. Tilliten till andra 
människor är högre bland de över 65 år (62%), 
högutbildade (57%), för de som äger sin bostad 
(65%) och bland de som är födda i Sverige. De 
undergrupper som har något lägre tillit är de i 
ålder 18-29 år (48%), arbetssökande (37%), de 
som hyr i andrahand (44%) eller bor kvar 
hemma (39%), samt är utlandsfödd (48%). 

Jämför vi tilliten i utsatta område med 
allmänheten ser vi att boende i utsatta område 
för samtliga tre påstående har lägre tillit till 
andra människor. Allmänheten litar i högre grad 
på svenskar (76%), i högre grad på folk som bor i 
staden där de bor (67%) och på folk som bor i 
samma område som de själva (81%). Särskilt 
tydlig är skillnaden i påståendet om hur mycket 
man litar på folk som bor i samma område som 
en själv. Där svarar 53 procent i utsatta område 
att de litar på folk i ens område medan 81 
procent av allmänheten svarar att de gör det. 

Det finns för samtliga tre påstående vissa tydliga 
resultat på vilka som har hög respektive låg tillit 
bland undergrupperna. Om du är äldre, 
högutbildad, svenskfödd, etablerad både på 
arbetsmarknad och bostadsmarknaden så litar 
du på andra människor i högre grad, för låg tillit 
gäller det motsatta. 



Allmänheten mer skeptisk än boende i utsatta 
områden till att bo granne med folk från mellanöstern 
och Afrika

Bas: Samtliga, utsatta område (n=2006) allmänheten (n=1039)
66 67

UTSATTA OMRÅDE

Spelar det någon roll för dig om du skulle bo granne med någon med...? 
Sorterat efter andelen som svarat ”Ja – positivt”. 

ALLMÄNHETEN

19%

12%

9%

4%

4%

4%

0 %

1 %

1 %

16 %

22 %

22 %

77 %

83 %

83 %

70 %

65 %

66 %

3 %

4 %

6 %

10 %

9 %

8 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svensk bakgrund

Kristen bakgrund

Judisk bakgrund

Afrikansk bakgrund

Mellanöstern bakgrund

Muslimsk bakgrund

Ja, positivt Ja, negativt Nej Vet ej/ingen uppfattning

De som bor i utsatta områden är mer positiva 

än negativa till att bo granne med någon med 

annan bakgrund än vad allmänheten i stort är. 

På frågan om det spelar någon roll vilken 
bakgrund ens granne har svarar en majoritet 
”nej – det spelar ingen roll” för samtliga 
bakgrunder i diagrammet nedan. Om något, så 
är det mer positivt än negativt att bo bredvid 
någon med en annan bakgrund, särskilt positiva 
till att bo granne med någon med en annan 
bakgrund är de som är själva är födda 
utomlands. 

Störst andel anger att det ser det som 
positivt att bo granne med någon med svensk 

bakgrund, då en av fem (20%) svarar att de 
skulle vara positivt. För de andra bakgrunderna i 
listan svarar omkring 15 procent att det är 
positivt.

Om vi ser till allmänheten i stort spelar 
bakgrund en större roll. Det anses mer positivt 
att bo bredvid någon med en svensk, kristen 
eller judisk bakgrund, medan det anses mer 
negativt att bo granne med någon med 
afrikansk, muslimsk eller med bakgrund från 
mellanöstern.

20%

17%

14%

14%

14%

13%

1 %

1 %

4 %

6 %

2 %

6 %

77 %

79 %

78 %

76 %

81 %

76 %

2 %

3 %

5 %

3 %

3 %

4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svensk bakgrund

Kristen bakgrund

Afrikansk bakgrund

Muslimsk bakgrund

Judisk bakgrund

Mellanöstern bakgrund

Ja, positivt Ja, negativt Nej Vet ej/ingen uppfattning

Spelar det någon roll för dig om du skulle bo granne med någon med...? 
Sorterat efter andelen som svarat ”Ja – positivt”. 



Unga vuxna om tillit

68 69

• Unga vuxna som grupp har generellt lägre tillit till andra människor än 
vad äldre människor har. De unga vuxna som bor i utsatta områden 

har därtill än mindre tillit än unga vuxna i allmänheten i stort. 

• Unga vuxna som bor i utsatta områden har lägre mellanmänsklig tillit 

till svenskar, till folk som bor i samma stad och till folk i samma 

område som man själv än andra som bor i utsatta område. De har 
även lägre tillit än vad unga vuxna har i allmänheten i stort. 

• För unga vuxna som bor i utsatta områden spelar bakgrund på ens 
granne generellt inte någon roll, om något så är det positivt med en 

annan bakgrund. Vi ser det motsatta bland unga vuxna i allmänheten i 

stort, där man i högre grad är något mer negativt inställd till att ha en 
granne med muslimsk, afrikansk eller bakgrund i mellanöstern. 

Unga vuxna  
18-29 år 

Om man litar på människor generellt:

7 %

32 %
25% 22%

10% 3%4%

51%

12%
18%

14% 1%

I mycket hög
utsträckning

I ganska hög
utsträckning

Varken eller I ganska låg
utsträckning

I mycket låg
utsträckning

Vet ej/ingen
uppfattning

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

39% 55 %

Mycket/ganska hög

32% 32 %

Mycket/ganska låg

55 %

48 %

48 %

80 %

66 %

80 %

Svenskar

folk i staden där man bor?

folk som bor i samma område som
du?

Utsatta områden 18-29 år

Allmänheten 18-29 år

Om man har tillit till följande:

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950), allmänheten (n=215)

Om de spelar någon roll att bo granne med någon med följande bakgrund:

ALLMÄNHETEN

18%

15%

15%

15%

14%

12%

1 %

2 %

2 %

4 %

5 %

3 %

Svensk bakgrund

Kristen bakgrund

Afrikansk bakgrund

Muslimsk bakgrund

Mellanöstern bakgrund

Judisk bakgrund

Ja, positivt Ja, negativt

UTSATTA OMRÅDE

22%

10%

8%

1%

1%

1%

1 %

1 %

16 %

24 %

23 %

Svensk bakgrund

Kristen bakgrund

Judisk bakgrund

Afrikansk bakgrund

Muslimsk bakgrund

Mellanöstern bakgrund

Ja, positivt Ja, negativt

Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950), allmänheten (n=215)



Unga vuxnas 
råd till 
politiker 
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”Skit inte i dysfunktionella familjer, de behöver extra hjälp särskilt de som 
nyligen flyttat hit. Dåliga föräldrar måste skickas till en utbildning, där de får 
information om hur barnet påverkas av deras dåliga beteende. Jag känner 
många kriminella och de har/hade problem i familjen. De får ingen riktig 
hjälp från soc. Naturligtvis kommer ett barn att vara grymt om hans 
föräldrar är grymma mot honom. Vill ni ha laglydiga vuxna? Gör barn 
laglydiga.”

Man 22 år, Malmö



Bas: Unga vuxna 18-29 år, utsatta områden  (n=950),

72 73

Hur kan politiker förbättra situationen i 
landets förorter? 

Att bygga nya lägenheter, 
öka samarbete mellan olika 
grupper, erbjuda fler jobb 
som inte kräver utbildning.

Kvinna 19 år,  Borlänge

Att inte döma en person fort 
bara för att personen bor i 

en förort.

Man 23 år, Stockholm

Visa den riktiga bilden och 
inte förvärra bilden av 

förorten.

Kvinna 19 år, Linköping

Att man försöker 
uppmuntra ungdomar att 

försöka ha nått hobby eller 
att de borde söka extra jobb 
så att ungdomarna slipper 

hamna i dåliga gäng i 
förorten.

Kvinna 26 år, Stockholm

Byggnadssubventioner för 
billiga hyreslägenheter mixad 
med dyrare lägenheter för att 

minska segregering.

Man 24 år, Örebro

Utbildning och samarbete 
mellan skola näringsliv visa 
att ungdomar tillhör Sverige 

att de faktiskt har en 
möjlighet att få jobb inom 

de flesta yrken.

Kvinna 26 år, Botkyrka

Avkriminalisera narkotika, 
cannabis. ger de vård 

istället för att bötfälla.

Man 21 år, Göteborg

Tvång på att lära sig 
svenska så fort som möjligt.

Man 21 år,  Huddinge

Sänk skatten så att folk kan 
börja längta efter jobb och 

då lär kriminalitet delvis 
sjunka.

Man 28 år, Trollhättan

Var mer stränga t.ex polisen 
måste ta ansvar inte titta 

bort och förbättra 
rättssystemet.

Kvinna 21 år, Eskilstuna

Underhåll allmänna platser, 
få folk i arbete, stimulera 
lokala eldsjälar och verka 

för blandade 
bostadsformer.

Kvinna 29 år, Stockholm

Bostadspolitiken behöver bli 
marknadsbaserad och 

bostadsbyggandet behöver 
integrera bostadsområden.

Man 27 år, Göteborg

Avskaffa fria skolvalet, 
förbjuda vinster i välfärden, 

mer hyresrätter i 
allmännyttan.

Kvinna, 27 år, Stockholm

Ta vara på folks tidigare 
utbildning, för till exempel 

utlandsfödda.

Man 22 år, Jönköping

Sluta stigmatisera förorten, 
jobba mer för integrera 
människor. Bättre lärare 

och skolor i förorten.

Kvinna 29 år, Stockholm

Sluta ”ta tag med 
hårdhandskarna” polisen 
gör så att det blir motsatt 
effekt i området, så bygg 
mer fritidsgårdar och mer 

social hjälp

Man 21 år, Stockholm

Kanske minska hyper-
kriminaliseringen av förorts 
ungdomar, det är ju det som 

får dem att vända sig till 
osunda livsval och 

kriminalitet till och börja 
med.

Kvinna 18 år, Haninge

Avslutningsvis, om du skulle ge landets politiker ett råd om vad man borde göra för att förbättra 
situationen i landets förorter, vad skulle det vara? Svara kort! 

Se inte på de som 
kriminella. De är inte födda 
kriminella och kan bidra till 

samhället om de får en 
chans.

Man 23 år, Sollentuna
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Nyckelinsikter

Sjukvård går upp som den viktigaste frågan – invandringsfrågan är nu på en andraplats
Coronakrisen har gjort att sjukvården har blivit den viktigaste politiska frågan. Denna 
tendens såg vi sedan tidigare då vi hade en vårdkris redan innan coronautbrottet. 
Vårdfrågan kommer att bli en mycket viktig politisk fråga framöver, och möjligen extra 
viktig för boende i utsatta områden.

Utvecklingen i ens bostadsområde går åt rätt håll vad gäller polisens arbete – sämre 
utsikter för att hitta bostad 
Man ser en utveckling mot ett något mer ökat förtroende för institutioner än tidigare, 
samt en positiv utveckling i hur man ser på utvecklingen inom olika områden, såsom 
polisens arbete och lokala skolor, medan man fortsatt ser möjligheten att få tag på 
bostäder och kriminalitet som områden som utvecklas negativt. 

Avståndet mellan politiker och medborgare anses vara stort 
Många i utsatta områden anser att det avståndet mellan politiker och medborgare är för 
stort. Vi ser också att andelen som känner en politiker, samt en VD/högre chef, är hälften 
så högt i utsatta områden som hos allmänheten. Detta innebär att man har ett längre 
avstånd till makten, och kan vara delförklaringar till lägre demokratisk delaktighet och 
sämre representation och inflytande i demokratiska församlingar.

Det finns en reserv av arbetskraft i våra utsatta områden
Drygt åtta av tio unga kan tänka sig att flytta för att få ett jobb. Ungefär hälften av de 
boende i utsatta område vill starta eget företag. Särskilt den yngre generationen. 
Samtidigt är det för många ett alternativ ut ur arbetslöshet eller ett alternativ efter 
studierna. Utöver detta så anser tre av tio av de boende i utsatta områden av näringslivet 
gör för lite för integrationen. 

Tilliten är lägre i utsatta område – särskilt låg för yngre och de som är oetablerade
Den mellanmänskliga tilliten är lägre hos boende i utsatta områden än hos allmänheten. 
Både tillit till folk i allmänhet och till folk i sitt bostadsområde. Det är tydligt här att tilliten 
är lägre bland yngre och mindre etablerade personer, samt utlandsfödda. Är man äldre, 
har jobb, bra boende, högre utbildning är tilliten till andra högre.    

Exponeringen för viss typ av brott högre i utsatta område
Boende i utsatta områden har i högre grad bevittnat brottslig aktivitet, radikalisering och 
hedersvåld. Skjutningar tex, har betydligt fler unga i utsatta områden haft i sin närhet, 
jämfört mot allmänheten. Mer kriminalitet, tillsammans med högre arbetslöshet kan 
säkert bidra till både till den lägre tillit vi ser, och högre flyttvilja hos boende i utsatta 
områden. 

Nyckelinsikter 
och samman-
fattning
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Frågor om Corona
Kunskap
En klar majoritet av de som bor i utsatta områden 
har kunskap om vad de ska göra om de skulle bli 
sjuka i coronaviruset (covid-19). Nära nio av tio 
svarar att de skulle stanna hemma eller ringa 
1177/11313 om de tror att de blivit sjuka. 
Andelen som svarar att de inte vet eller tar reda 
på det ifall de skulle bli sjuka är lika stor bland de 
boende i utsatta områden som den är i 
allmänheten i stort dvs. 6 procent. 

Informationsinhämtning 
De vanligaste källorna till information om 
coronaviruset är TV (nyheterna), internet, 
Folkhälsomyndigheten och sociala medier. Om vi 
jämför informationskällorna i utsatta områden 
med allmänheten i stort är det mycket lika med 
vissa få undantag. Jämfört med allmänheten är 
det något färre som spontant svarar SVT/SR som 
informationskälla i utsatta område.

Åtgärder för att undvika coronasmitta
I genomsnitt anger man spontant att man vidtagit 
runt tre åtgärder för att undvika smitta. De 
vanligaste åtgärderna att ha vidtagit är att ha 
stannat hemma mer, tvättat händerna oftare och 
undvikit platser med mycket folk. Det är enbart 3 
procent som svarar att de inte gjort något särskilt 
för att förhindra coronasmitta i utsatta områden –
motsvarande siffra för allmänheten är 1 procent.

Förtroende för samhällsinstitutioner i samband 
med coronaviruset
Man har högt förtroende för sjukvården. Däremot 
är förtroendet genomgående lägre för de olika 
samhällsfunktionerna (sjukvård, 
Folkhälsomyndighet, regeringen osv) kopplat till 
corona bland boende i utsatta områden än vad 
det är i allmänheten i stort. 

Sakpolitik och förtroende
Viktigaste politiska frågan
Om man ser till viktigaste politiska frågan så har 
frågan om sjukvården seglat upp till en första plats 
i utsatta områden som ifjol låg på en tredje plats, 
efter frågan om invandring/migration/flyktingar 
och miljö och klimat. Även i riket är sjukvården 
den viktigaste politiska frågan just nu.

Viktigaste frågan för det område som 
man bor i är lag och ordning följt av 
skola/utbildning och integration. Riket i stort 
anser även att skola/utbildning och lag och 
ordning är de två viktigaste frågorna men har 
invandring/migration på tredje plats istället för 
integration. 

Sakpolitik: Miljö- och klimatfrågan
I 2019 års undersökning hamnade frågan om 
miljö- och klimat som andra viktigaste politiska 
fråga, en fråga som hamnar längre ner på 
dagordningen idag. Som bakgrund av föregående 
års placering ställde vi i årets undersökningen 
frågan om hur man ser på ansvarsfördelning 
mellan svenska företag, politiker och medborgare 
vilket visar att man generellt ser ansvaret som 
delat mellan dessa. Omkring fyra av tio tycker att 
man gör tillräckligt, de som tycker de i lägre grad 
är kvinnor i åldern 18-29 år.

Förtroende för samhällsinstitutioner

Högst är förtroendet för polisen där nära två av 

tre svarar att de har förtroende, följt av skolan, 

rättsväsendet/domstolarna och regeringen där 

omkring varannan har förtroende. Något lägre 

förtroende har man för företagen/näringslivet och 

svenska medier. Generellt sett har kvinnor och 

högutbildade mer förtroende än andra 

undergrupper i undersökningen, medan män, 

andra generationens invandrare och de som bor

Sammanfattning

kvar hemma generellt har mindre förtroende för 
de institutioner som nämns i undersökningen än 
andra undergrupper. 

Utvecklingen i bostadsområdet

En majoritet upplever att polisens arbete och 

tillgången på affärer och butiker i deras 

bostadsområde har utvecklats till det bättre under 

de senaste fem åren. Möjligheten att få tag i en 

egen bostad och kriminaliteten har dock 

utvecklats till det sämre. Om vi ser på hur man 

upplever utvecklingen beroende på om man bor i 

ett särskilt utsatt område, utsatt område eller 

riskområde så upplever de som bor i ett särskilt 

utsatt område i flera avseende inte att 

utvecklingen är lika bra. De som bor i ett särskilt 

utsatt område upplever inte att utvecklingen är 

lika bra vad gäller möjligheten att få tag i en 

bostad och för polisens arbete, medan de som bor 

i ett riskområde i högre grad upplever att 

utvecklingen går mot det bättre i högre grad. 

Närhet till makten

Vi vet att två av tre av de boende i utsatta 

områden anser att avståndet mellan politiker och 

medborgare är för stort, något som inte enbart är 

en känsla utan ett faktum. Undersökningen visar 

att det är betydligt färre personer i utsatta 

områden som känner någon som är politiker till 

yrket än det är som gör det bland allmänheten i 

stort. Det är nästan dubbelt så många i 

allmänheten som känner en politiker, vilket 

sannolikt har konsekvenser för människor som bor 

i utsatta områden som exempelvis minskad 

representativitet och inflytande över de 

demokratiska processerna.

Arbetsmarknad och företagande
Näringslivet och integrationen

Nära tre av tio anser inte att svenska företag gör 

tillräckligt för att bidra till integrationen i Sverige. 

Några förslag på vad näringslivet kan göra för att 

underlätta för personer i deras bostadsområde att 

får jobb är exempelvis att anställa fler människor 

med olika bakgrund, ha egna målsättningar om 

integrationsjobb och att de ska vara mer 

öppensinnade och ge fler människor en chans. 

Starta eget

En ansenlig andel av boende i utsatta områden vill 

starta eget och det är särskilt den yngre 

generationen som vill starta eget. När vi frågar de 

41 procent som skulle vilja starta ett eget företag 

varför de skulle vilja starta eget svarar en stor 

andel att de vill vara sin egen chef, att det skulle 

ge mer självständighet och frihet, att de har bra 

idéer, att det skulle vara kul och att de vill bidra till 

samhället. Samtidigt som viljan är stor och mycket 

större än i allmänheten iär det för många ett 

alternativ ut ur arbetslöshet eller ett alternativ 

efter studierna. Det är inte alltid nödvändigtvis ett 

val även om många också uttrycker att det är en 

dröm. 

Flytta för ett jobb

Undersökningen visar att flyttbenägenheten för 

en bättre framtid är stor. En stor majoritet av 

unga människor under 30 år som är 

arbetssökande eller studerar idag skulle kunna 

tänka sig att flytta till en annan kommun om de 

skulle bli erbjuden jobb där.  

77



4

Trygghet och lokalsamhälle
Skolfrågan
Varannan person som bor i ett utsatt område 
instämmer i att man borde lägga ner skolor som 
presterar dåligt och omfördela dessa elever till 
skolor som presterar bättre. De är i högre grad 
män och äldre som instämmer i att det är en bra 
idé medan kvinnor och yngre inte instämmer i 
fullt samma utsträckning. 

Exponering för kriminalitet och religiös 
radikalisering 
En högre andel av boende i utsatta område har 
själva eller känner någon som blivit utsatta för 
olika typer av brott (droghandel, skjutningar, 
diskriminering m.fl.) än bland allmänheten. 
Jämför vi utsatta områden med allmänheten ser 
vi att den typ av brott som vi har med i listan är 
överrepresenterade i utsatta områden, bortsett 
från inbrott och rån. Det är särskilt märkbart för 
skjutningar där tre gånger så många i utsatta 
område än bland allmänheten i stort blivit 
utsatta. Även för religiös radikalisering är det 
dubbelt så vanligt i utsatta område än vad det är 
i allmänheten. Samma gäller för hedersvåld där 
det är dubbelt så många i utsatta områden, 
jämfört med allmänheten i stort, som antingen 
själva varit utsatta eller känner någon som varit 
det. 

Synen på jämställdhet och samkönad adoption
På frågan om man tycker att jämställdheten har 
gått för långt i Sverige instämmer tre av tio som 
bor i utsatta områden att den har gått för långt. 
De som i högre grad tycker att den har gått för 
långt är män, oftare män i åldern 18-29 år och 
30-49 år, de som är födda utomlands, särskilt för 
utlandsfödda män, men även utlandsfödda 
kvinnor instämmer i högre grad. Det är mer 
vanligt förekommande att instämma i att 
jämställdheten gått för lång bland boende i 

utsatta områden än vad det är i allmänheten i 
stort. 
På frågan om homosexuella bör få adoptera barn 
instämmer sex av tio att de bör få göra det. De 
som i högre grad instämmer i att de bör få göra 
det är kvinnor, särskilt kvinnor i åldern 18-29 år 
och de som är födda i Sverige, samt andra 
generationens invandrare. 
Jämfört med allmänheten är det en mindre 
andel som instämmer i att homosexuella bör få 
adoptera barn i utsatta områden. I allmänheten i 
stort är det tre av fyra som instämmer i att 
homosexuella bör få adoptera barn. 

Psykisk ohälsa
Vad gäller den psykiska hälsan är den lägre i de 
allra mest utsatta områdena – de särskilt utsatta. 
Det är även en stor skillnad mellan de yngre och 
äldre, där välmående ökar med åldern. Vi ser 
dock ingen större skillnad mellan utsatta 
områden och allmänheten i stort i denna fråga.

Mellanmänskligt tillit 
Generell tillit till andra människor

Den mellanmänskliga tilliten är generellt lägre 

bland boende i utsatta områden än vad den är 

bland allmänheten i stort. Unga människor har 

lägre tillit än vad äldre människor har – något vi 

ser både i utsatta område och i allmänheten i 

stort. Förutom att ålder spelar roll visar även 

undersökningen att det är skillnad mellan de 

som är etablerade på arbets- och 

bostadsmarknad där de som är arbetssökande 

och saknar egen bostad har lägre tillit. 

Tillit till svenskar, folk i staden och området 

som man bor

Boende i utsatta områden har lägre 

mellanmänsklig tillit till svenskar, till folk som bor

Sammanfattning

i samma stad som en själv och folk i samma 

område som man själv än vad man har bland 

allmänheten i stort. Allmänheten litar i högre 

grad på svenskar, i högre grad på folk som bor i 

staden där de bor och på folk som bor i samma 

område som de själva. Särskilt tydlig är skillnaden 

i påståendet om hur mycket man litar på folk som 

bor i samma område som en själv. Där svarar 

betydligt färre i utsatta område att de litar på folk 

i ens område än vad allmänheten svarar att den 

gör. Det finns för samtliga tre påstående vissa 

tydliga resultat på vilka som har hög respektive 

låg tillit bland undergrupperna. Om du är äldre, 

högutbildad, svenskfödd, etablerad både på 

arbetsmarknad och bostadsmarknaden så litar du 

på andra människor i högre grad, för låg tillit 

gäller det motsatta. 

Bo granne med

Boende i utsatta område är mer positiva än 

negativa till att bo granne med människor med 

olika bakgrunder än vad allmänheten i stort är. På 

frågan om det spelar någon roll vilken bakgrund 

ens granne svarar en majoritet ”nej – det spelar 

ingen roll” för samtliga bakgrunder i diagrammet 

nedan. Om något, så är det mer positivt än 

negativt att bo bredvid någon med en annan 

bakgrund, särskilt positiva till att bo granne med 

någon med en annan bakgrund är de som  själva 

är födda utomlands. 
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Sammanfattning – unga vuxna

Närhet till makten

Likt boende i utsatta områden i stort svarar två av 

tre unga vuxna att de anser att avståndet mellan 

politiker och medborgare är för stort. Dessutom 

känner unga vuxna i lägre grad någon som är 

politiker, VD eller läkare till yrket. Även bland 

unga i allmänheten i stort känner en lägre grad till 

någon med yrkena, men även när vi jämför unga 

vuxna i utsatta områden med unga vuxna i 

allmänheten ser vi skillnader. Bortsett från 

läkaryrket är det färre i utsatta områden som 

känner en politiker eller VD till yrket, än vad det är 

bland unga i allmänhet. 

Arbetsmarknad och företagande
Näringslivet och integrationen

Tre av tio unga vuxna, precis som boende i utsatta 

områden i stort, instämmer inte i att företag gör 

tillräckligt för att bidra till integrationen i Sverige. 

Starta eget

En mycket stor andel unga vuxna som bor i utsatta 
områden skulle vilja starta eget. För unga vuxna 
med utländsk bakgrund är det särskilt många. 
Bland unga vuxna i allmänhet är det betydligt 
färre som uttrycker att de vill starta eget.

Flytta för ett jobb
Vilja till att flytta för att få ett arbete är mycket 
stor bland unga människor. Det är drygt åtta av tio 
av de som studerar eller är arbetssökande som 
kan tänka sig att flytta till en annan kommun om 
de skulle får ett jobb.

Trygghet och lokalsamhälle
Skolfrågan

Varannan ung vuxen instämmer i att man borde 

lägga ner dåliga skolor och omfördela eleverna till 

bättre skolor, drygt en av tre instämmer inte i det. 

Exponering för kriminalitet och religiös 

radikalisering 

Bortsett från inbrott svarar unga människor i 
åldern 18-29 år att de själva eller någon i deras 
närhet varit utsatta för samtliga handlingar 
(öppen droghandel, rån, diskriminering, osv) i 
högre grad än andra undergrupper i 
undersökningen. Det gäller särskilt för unga män i 
åldern 18-29 år. 
Unga vuxna både i utsatta områden och i 
allmänheten i stort svarar i högre grad att de 
själva eller känner någon som blivit utsatta för 
något brott. 

Synen på jämställdhet och samkönad adoption
På frågan om man anser att jämställdheten mellan 
könen har gått för långt är de drygt tre av tio unga 
vuxna i utsatta områden som instämmer i att den 
gått för långt. Det är signifikant högre än för unga 
vuxna i allmänheten i stort där en av fem svarar 
att den gått för långt. 

På frågan om man instämmer i att homosexuella 
bör få adoptera barn är skillnaderna mellan unga 
vuxna i utsatta områden och i allmänheten i stort 
stor. I utsatta områden är två av tre som 
instämmer i påståendet, medan nio av tio bland 
allmänheten instämmer i att homosexuella bör få 
adoptera barn.

Unga och bostadssituationen
Bland de unga vuxna som bor i utsatta områden 
bor majoriteten, 50 procent, antingen i ett hyrt 
boende eller i ett ägt boende. Resterande bor 
hemma, som inneboende eller i andrahand. 

Frågor om Corona
Kunskap

Nio av tio unga vuxna i utsatta områden svarar att 

de skulle stanna hemma och ringa 11313 eller 

1177 om de tror att de fått Coronaviruset, vilket 

är lika stor andel som övriga boende i utsatta 

områden. Motsvarande siffra för unga vuxna i 

allmänheten är 94 procent. 

Åtgärder för att undvika coronasmitta

I genomsnitt har unga vuxna i utsatta områden 

gjort mer än tre saker för att undvika 

coronasmitta. De tre saker som unga vuxna i 

utsatta område svarar att de gjort mest för att 

undvika coronasmitta är att ha stannat hemma 

mer, tvättat händerna oftare och undvikit platser 

med mycket folk. Unga vuxna i allmänheten i stort 

svarar främst att de tvättat händerna oftare, 

undvikit platser med mycket folk och undvikit att 

träffa äldre.

Förtroende för samhällsinstitutioner i samband 

med coronaviruset

Förtroende kopplat till coronaviruset är störst för 

sjukvården följt av skolan och 

Folkhälsomyndigheten. Unga vuxna har jämfört 

med de andra boende i utsatta område generellt 

ett lägre förtroende för de olika institutionerna 

och myndigheterna kopplat till Corona. Jämför vi 

unga vuxna i utsatta områden med unga vuxna i 

allmänheten i stort har de ett lägre förtroende 

med undantag för skolan där förtroendet är lika 

stort. 

Sakpolitik och förtroende
Viktigaste politiska frågan

Sjukvård är den klart viktigaste frågan för Sverige 

bland unga vuxna som bor i utsatta områden. 

Jämfört med övriga boende svarar de 

skola/utbildning lite oftare eller att de inte har 

någon viktigaste fråga. Lag och ordning är den 

viktigaste frågan för stadsdelen som man bor i, 

följt av jobb/arbetsmarknad och skola/utbildning 

delat med frågan om bostäder. Jämfört med 

övriga boende får frågan om jobb/arbetsmarknad 

och om bostäder en högre placering. 

Sakpolitik: Miljö- och klimatfrågan

Det är omkring tre av tio unga vuxna som inte 
tycker att politiker, företag eller medborgare 
själva gör tillräckligt för miljö- och klimat. Frågan 
om miljö och klimat är i högre grad viktigare för 
kvinnor, särskilt viktig för unga kvinnor i åldern 
18-29 år och de anser i högre omfattning att 
varken politiker, företag eller medborgare själva 
gör tillräckligt. 

Förtroende för samhällsinstitutioner

Bortsett från skolan har unga vuxna lägre 

förtroende för samhällsinstitutioner än övriga 

boende i utsatta områden, särskilt lågt är 

förtroendet för svenska medier, regeringen och 

polisen. 

Utvecklingen i bostadsområdet

En majoritet av unga vuxna upplever att 

utvecklingen av affärer och butiker och polisens 

arbete utvecklas bra. Dessutom upplever de i 

högre grad än övriga att utvecklingen i deras 

bostadsområde går bra vad gäller skolor.
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De som fortfarande bor hemma uttrycker att det 
är för dyrt, att de har för få ködagar eller tycker 
att det är praktiskt att bo hemma under 
studierna. En del nämner även att de hjälper till 
med ekonomin genom att bo hemma.

Psykisk ohälsa
Ungas psykiska hälsa är i högre grad sämre än 
vad den är bland övriga som bor i utsatta 
områden. Det är ingen större skillnad på unga 
kvinnor eller unga mäns hälsa, men andra 
generationens invandrare har en något sämre 
psykisk hälsa.

Mellanmänskligt tillit 
Generell tillit till andra människor

Unga vuxna som grupp har generellt lägre tillit 

än vad äldre människor har. De unga vuxna som 

bor i utsatta områden har därtill än mindre tillit 

än unga vuxna i allmänheten i stort. 

Tillit till svenskar, folk i staden och området 

som man bor

Unga vuxna som bor i utsatta områden har låg 

mellanmänsklig tillit till svenskar, till folk som bor 

i samma stad som en själv och folk i samma 

område som man själv än andra som bor i 

utsatta område. De har dessutom betydligt lägre 

tillit än vad unga vuxna har i allmänheten i stort. 

Bo granne med

För unga vuxna som bor i utsatta områden spelar 

bakgrund generellt inte någon roll, om något så 

är det positivt. Vi ser det motsatta bland unga 

vuxna i allmänheten i stort, där ser man det i 

högre grad positivt om ens granne har svensk 

bakgrund och i högre grad negativt om någon 

har muslimsk, afrikansk eller bakgrund i 

mellanöstern. För både unga vuxna i utsatta 

områden och i allmänheten i stort har 

majoriteten svarat att det inte spelar någon roll. 

Sammanfattning – unga vuxna
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SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 
Svarsfrekvens för årets undersökningen landar 
på 12 procent. För 2018 var det 10 procent som 
svarade och under 2019 var det 14 procent som 
svarade på undersökningen. 

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.

Det är ett faktum att vi inte når alla med en 
sådan här undersökning. Vi når få av dem som 
lever längst från samhället, 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.

Datan 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. Däremot har vi 
utifrån kända måltal kvoterat urvalet så vi har 
screenat fram fler med utländsk påbrå. I år har 
vi 74% med utländsk påbrå, vilket är mer 
representativt för utsatta områden totalt, än 
tidigare rapporter vi gjort för The Global Village 
i utsatta områden. 

I årets undersökning har vi även kvoterat 
urvalet så andelen intervjuer med yngre  
personer (18-30år) är 1000, vilket också är mer 
än tidigare. Både äldre och svenskfödda blir 
överrepresenterade om man inte kvoterar 
urvalet alls. Nu har vi alltså haft ett extra fokus 
på att nå yngre och de med utländskt påbrå.

RESULTAT
Resultatet för de drygt 2000 intervjuerna 
presenteras på totalnivå. 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 (ex. kön, ålder, bakgrund 
och sysselsättning). 

MÅLGRUPP
I den här undersökningen är målgruppen de 
personer över 18 år som bor i något av de 60 
områden som Polisen definierat som särskilt 
utsatta, utsatta eller som riskområden. 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. 

BAKGRUND 
Det är fjärde året i rad som undersökningen 
genomförs med den här målgruppen, vilket gör 
att vi över tid byggt upp mer kunskap om de 
utmaningar som funnits vad gäller målgrupp, 
urval, demografisk fördelning, bortfall och 
deltagarfrekvens. Vi vet sedan tidigare att de är 
svårt att nå vissa grupper som bor i utsatta 
områden och har med bakgrund av det gjort en 
rad insatser för att öka svaren i dessa grupper. 

URVAL
De 60 utsatta områden är geografisk 
definierade genom kartor som ringar in det 
aktuella området och följer inte 
stadsdelsgränder, kommungränser eller 
specifika postnummerområden utan är i många 
fall indelningar på kvartersnivå. Det är det 
noggranna arbetet med den geografiska 
definitionen av urvalet som är helt avgörande 
för undersökningens kvalitet dvs. att de som 
intervjuats faktiskt bor i ett utsatt område. 

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 60 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 gatunummer- och 
postnummer för att med säkerhet veta att de 
som hamnar i urvalet för undersökningen 
verkligen bor i ett utsatt områden. 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. 

GENOMFÖRANDE
I årets undersökning har vi genomfört 2088 
intervjuer både via telefon och webb under 
perioden 19 mars till 15 maj. Frågorna som 
behandlar Corona-krisen lades till i 
undersökningen något senare och samlades in 
mellan 30 mars – 15 maj. 

För att få in över 2000 intervjuer har vi 
försökt nå 18066 personer, vilket gör att vi har 
en svarsfrekvens på 12 procent. För att öka 
andelen svar har undersökningen kunnat 
besvarats både på telefon och genom en 
webenkät på fyra olika språk: svenska, engelska, 
somaliska och arabiska. Webenkäten har kunnat 
besvaras genom att vi skickat en länk till deras 
mobiltelefon. Dessutom har vi erbjudit en 
belöning i form av en digital skraplott eller 
möjligheten att skänka motsvarande värde till 
välgörenhet som tack för genomförd intervju. 
Genomförandet av intervjuerna och 
metodförbättringen har gjorts med hjälp av och 
i samarbete med Norstat.

Om undersökningen i utsatta område
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4

Totalt 

60
Utsatta områden

6
Riskområden

32
Utsatta områden

22 
Särskilt utsatta 

områden

Det urval som vår undersökning 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. 

Dessa områden består av tre kategorier som beskriver till vilken grad som de är utsatta. Kategorierna består 
av 22 särskilt utsatta områden, 6 riskområden och 32 utsatta områden. Sammantaget uppgår dessa till 60 
utsatta områden.

SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN
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

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
Charlottesburg, Kristanstad
Gamlegården, Kristanstad
Hisings Backa, Göteborg
Rannebergen, Göteborg

Andersberg, Halmstad
Kronogården/Lextorp, Trollhättan
Frölunda, Eskilstuna
Lagersberg, Eskilstuna
Skiftinge, Eskilstuna
Råslätt, Jönköping
Klockaretorpet, Norrköping
Navestad, Norrköping
Storvreten, Tumba

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

Källa: Kriminell påverkan i lokalsamhället – en 
lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, 2019, 
Polisen

De utsatta områdena
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UTBILDNING

ÅLDER

STORSTADSOMRÅDE

BAKGRUNDREGION

ORT

20 %

27 %

8 %

16 %

21 %

8 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

69 %

30 %

1 %

Storstäder och
storstadsnära kommuner

Större städer och
kommuner nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

13 %

47 %

37 %

3 %

Grundskola eller
motsvarande

Gymnasium eller
motsvarande

Högskola/universitet eller
motsvarande

Inget av dessa

44 %

29 %

14 %

13 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65- år

51 %

15 %

7 %

27 %

Stor-Stockholm

Stor-Göteborg

Stor-Malmö

Riket exkl
storstadsområden

46 %

54 %

7 %

13 %

Född i Sverige

Födda utomlands

En förälder född utomlands

Två föräldrar födda
utomlands

FÖDELSELAND

SYSSELSÄTTNING

KÖN RELIGIONSTILLHÖRIGHET

BOENDESITUATION

29 %

27 %

1 %

0 %

2 %

37 %

3 %

Kristendom

Islam

Hinduism

Judendom

Annan religion

Tillhör inte någon särskild religion

Vet ej/vill ej uppge

25 %

48 %

6 %

6 %

14 %

2 %

Jag äger mitt boende

Jag hyr i första hand

Jag hyr i andra/tredje hand

Hyr som inneboende

Jag bor hemma hos mina föräldrar
(båda eller ngn av dem)

Annat

46 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

26 %

Sverige

Somalia

Irak

Syrien

Finland

Iran

Polen

f.d Jugoslavien

Turkiet

Bosnien

Tyskland

Annat

55 45 19%

40 %
19 %

14 %
10 %

7 %
3 %
2 %
1 %
1 %
4 %

Förvärvsarbetande, heltid

Studerande

Pensionär

Förvärvsarbetande, deltid

Arbetssökande/arbetsmarknadsp…

Egen företagare

Sjukskriven

Tjänstledig/föräldraledig

Hemmafru/hemmaman

Annan sysselsättning

Av de svenskfödda:



Om undersökning till allmänheten

UTBILDNING

ÅLDER

HUSHÅLLSINKOMST

KÖN REGION

ORT

23 %

25 %

8 %

15 %

20 %

9 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

37 %

32 %

31 %

Storstäder och
storstadsnära kommuner

Större städer och
kommuner nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

18 %

44 %

36 %

Grundskola

Gymnasium

Universitet

21 %

35 %

25 %

20 %

55 %

45 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

18-49 år

50-79 år

20 %

29 %

29 %

21 %

-299k

300k-499k

500k-799k

800k-

51 49

MÅLGRUPP
Den svenska allmänheten i åldern 18-79 år

Ålder:
18-79 år

FELMARGINAL
Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2% +/-

BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus 
på uppdrag av Stiftelsen The Global 
Village. Syftet med undersökningen är 
kunna jämföra resultatet för utsatta 
områden med allmänheten i stort i en rad 
av de frågor som förekommer i den större 
undersökningen i utsatta områden.

KORT OM NOVUS SVERIGEPANEL
Novus Sverigepanel består av ungefär 40 000 
paneldeltagare. Panelen är slumpmässigt 
rekryterad (man kan inte anmäla sig själv för 
att tjäna pengar eller för att man vill påverka 
opinionen) och är riksrepresentativ 
avseende ålder, kön och region i 
åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s k 
panelmanagement. Det innebär bl a att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

GENOMFÖRANDE

Undersökningen är genomförd via 
webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
rekryterade och representativa 
Sverigepanel.

Det finns inget som tyder på att bortfallet 
skulle snedvrida resultatet, utan 
undersökningen är åsiktsmässigt 
representativ för den grupp som skulle 
undersökas, och de slutsatser som 
presenteras i undersökningen gäller hela 
populationen. En Novus undersökning är en 
garant för att undersökningen är relevant 
och rättvisande för hela gruppen som skall 
undersökas. 

Antal intervjuer:
1039
Fältperiod:
16 – 22 april 2020 

Deltagar-
frekvens:

65%

Om deltagarna
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STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE
info@theglobalvillage.se

Ahmed Abdirahman

Vd och grundare

0739-077509
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Mats Elzén

Client Developement Advisor

0720-700329

Mats.Elzen@novus.se

Katarina Hajdu

Research Executive
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