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Om Stiftelsen The Global Village
Stiftelsen The Global Village är en 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, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration.
All vår verksamhet utgår från drivkraften att bidra till att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. 
Av FN:s 17 globala mål fokuserar vi på mål 10, att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på delmål 10.2 som  
lyder: Att möjliggöra och verka för alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,  
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och  
politiska livet.

Vi strävar efter att öka 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 och bygga konstruk-
tiva dialoger samhällsaktörer emellan.

Vi, som många andra med oss, är övertygade om att forskning och vetenskap är en grundbult i samhället 
och vill därför tillföra kunskap, genom statistik och forskning, till integrationsdebatten i Sverige.

Vi tror också på att främja möten, i alla dess former, människor emellan. Därför anordnar vi olika aktiviteter, 
däribland en filmfestival, seminarier, träffar och en politikervecka – Järvaveckan. För att vara en lösnings- 
orienterad röst i integrationsdebatten genomför vi även studier och undersökningar, som vi presenterar  
genom årliga rapporter.

Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver en samtidig delaktighet från sam-
hällets grundläggande beståndsdelar. Därför eftersträvar vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, 
näringsliv och medborgare.

Läs mer på www.theglobalvillage.se.

TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER OCH UPPGIFTSLÄMNARE 
Rapporten har tagits fram av Stiftelsen The Global Village med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse. Den var möjlig att genomföra tack vare benäget bistånd med material och faktauppgifter från  
statistikmyndigheten SCB och Polismyndigheten. 

J Ä R VAV E C K A N  är en årligt återkommande arena för att diskutera de här frågorna. Den här  
rapporten ger förhoppningsvis en bättre bild av verkligheten – vi ser fram emot många modiga,  
respektfulla samtal om hur vi bäst bemöter våra största samhällsutmaningar tillsammans.
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Ny kunskap  
till integrations-  
debatten
Drygt en halv miljon människor i Sverige bor i områden som 
av polisen utpekats som utsatta. Totalt rör det sig om 61 
områden över landet. Den här rapporten handlar om dem, 
Men också om dig och vårt land.    



5

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING

Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de 
utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar 
i vårt land. Statistikmyndigheten SCB har i samverkan 
med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och 
detaljerad statistik över de utsatta områdena.

En förutsättning för att komma till rätta med kom-
plexa problem är att förstå dem på djupet. Den allmänna 
debatten är hård och polariserad och fakta hamnar oftast 
i skuggan av känslor och tyckande. 

Mediernas rapportering om de utsatta områdena 
handlar nästan uteslutande om kriminalitet och heders-
förtryck. Därför får allmänheten en nattsvart bild av 
dessa områden.

Men man får inte glömma att de allra flesta som bor i 
de utsatta områdena har vanliga jobb och lever ett vanligt 
hederligt liv. Låt inte de kriminella få fortsätta att kasta 
en mörk skugga över dessa områden.

Med den här rapporten eftersträvar Stiftelsen The 
Global Village att tillföra kunskap till integrations- 
debatten i Sverige. Rapporten fokuserar på integrations- 
debatten och syftar till att öka kunskapen om de 
människor som bor i dessa områden. 

Det finns väldigt många ogjorda undersökningar i 
dessa områden. Detta vill vi råda bot på. Det genomförs 
mängder med undersökningar och ges ut rapporter om 
den svenska allmänheten. Rapporter som bryts ned på 
olika undergrupper som analyseras kors och tvärs. Vi 
vet mycket om många. Däremot vet vi väldigt lite om 
de boende i dessa utsatta områden, i synnerhet om man 
beaktar hur mycket uppmärksamhet de får på olika sätt, 
inte minst i media.

I vår rapport finns mängder av kunskap som kan 
användas för att formulera förslag som tar itu med 
samhällsutmaningarna och möjliggör för Sverige att bli 
Europas bästa land. Sverige har inte råd att förlora en 
stor del av framtidens entreprenörer, arbetsgivare och 
anställda.

Det är viktigt att vi tar den här kunskapen på allvar 
och börjar vidta åtgärder för att vända utvecklingen i de 
utsatta områdena nu för att på så sätt frigöra den poten- 
tial som finns där.

Det handlar om skolorna, bostäderna, arbetstillfälle-
na och tryggheten. Ansvaret kan inte längre ligga på de 
enskilda kommunerna och vi måste gå från kortsiktiga 
projekt till långsiktighet och hållbart engagemang som 
involverar de boende. Det behövs helt enkelt en nationell 
strategi för dessa områden. 

Jag hoppas att politiker, journalister och företagsledare 
läser rapporten, varje siffra, varje rad och varje sida och 
sedan börjar agera.  

 

Ahmed Abdirahman
vd och grundare,

Stiftelsen The Global Village 

”Den allmänna debatten  
är hård och polariserad” 
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Begreppet utsatta områden

Utsatta områden är ett begrepp skapat 
och definierat av polisen. Det handlar om 
geografiskt avgränsade områden med låg 
socioekonomisk status där kriminella har en 
inverkan på lokalsamhället. I Sverige finns 
det totalt 61 utsatta områden, fördelade på 
27 kommuner.

De utsatta områdena har av polisen delats in 
i tre kategorier: utsatta områden, riskområ-
den och särskilt utsatta områden. De särskilt 
utsatta områdena är de som anses ha högst 
grad av utsatthet.

• Ett utsatt område karaktäriseras av låg  
socioekonomisk status samt att de krimi-
nella har en inverkan på lokalsamhället. 
Läget anses vara allvarligt.

• Ett riskområde kännetecknas av att det 
befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt 
utsatt område. Något eller några av de 
fastställda kriterierna saknas. Läget anses 
alarmerande.

• Ett särskilt utsatt område kännetecknas 
av social problematik och kriminell närvaro 
som lett till en utbredd obenägenhet att 
delta i rättsprocessen och svårigheter för 
polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget  
anses vara akut.

Kommun/område Antal 
invånare Typ av område

Göteborg

Biskopsgården 24 889 Särskilt utsatt område

Hisings Backa 20 101 Utsatt område

Bergsjön 16 540 Särskilt utsatt område

Tynnered 8 909 Särskilt utsatt område

Gårdsten 8 667 Särskilt utsatt område

Hammarkullen 8 258 Särskilt utsatt område

Lövgärdet 7 977 Särskilt utsatt område

Hjällbo 7 711 Särskilt utsatt område

Rannebergen 5 147 Utsatt område

Stockholm

Rinkeby/Tensta 34 801 Särskilt utsatt område

Hässelby/Vällingby 26 905 Utsatt område

Hagsätra 19 565 Utsatt område

Husby 12 255 Särskilt utsatt område

Bredäng 10 653 Utsatt område

Solberga 10 159 Utsatt område

Vårberg 7 574 Utsatt område

Östberga 5 878 Utsatt område

Malmö

Nydala/Hermodsdal 15 898 Särskilt utsatt område

Rosengård 12 446 Särskilt utsatt område

Holma/Kroksbäck 11 768 Riskområde

Södra Sofielund 4 728 Särskilt utsatt område

Botkyrka

Hallunda/Norsborg 17 776 Särskilt utsatt område

Alby 13 978 Särskilt utsatt område

Fittja 7 866 Särskilt utsatt område

Södertälje

Ronna/Geneta/Lina 14 669 Särskilt utsatt område

Hovsjö 5 523 Utsatt område

Fornhöjden 3 322 Utsatt område

Eskilstuna

Fröslunda 3 884 Utsatt område

Skiftinge 2 200 Utsatt område

Lagersberg 1 652 Utsatt område

Norrköping

Klockaretorpet 5 144 Utsatt område

Hageby 4 717 Utsatt område

Navestad 4 304 Utsatt område

Huddinge

Vårby 10 960 Utsatt område

Skogås 7 238 Utsatt område

Järfälla
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Termovägen 1 708 Utsatt område

Sångvägen 1 509 Utsatt område

Haninge

Jordbro 11 409 Utsatt område

Brandbergen 9 805 Utsatt område

Sollentuna

Edsberg 6 668 Utsatt område

Tureberg 2 686 Riskområde

Helsingborg

Söder Helsingborg 17 653 Riskområde

Dalhem/Drottninghög 12 564 Riskområde

Kristianstad

Gamlegården 5 889 Utsatt område

Charlottesborg 1 300 Utsatt område

Borås

Hässleholmen 10 984 Särskilt utsatt område

Norrby 4 121 Särskilt utsatt område

Örebro

Vivalla 7 331 Särskilt utsatt område

Oxhagen 5 618 Riskområde

Upplands Väsby

Smedby 4 819 Utsatt område

Upplands-Bro

Finnsta 3 823 Utsatt område

Sundbyberg

Rissne/Hallonbergen 13 697 Utsatt område

Uppsala

Gottsunda 6 635 Särskilt utsatt område

Linköping

Skäggetorp 10 226 Särskilt utsatt område

Jönköping

Råslätt 5 446 Utsatt område

Växjö

Araby 6 633 Särskilt utsatt område

Landskrona

Karlslund 3 188 Särskilt utsatt område

Halmstad

Andersberg 4 871 Utsatt område

Trollhättan

Kronogården 5 869 Utsatt område

Västerås

Bäckby 3 930 Utsatt område

Borlänge

Tjärna Ängar 3 632 Riskområde

 
Så gjorde vi rapporten
Till grund för rapporten ligger polisens geografiska 
definitioner och gränsdragningar av landets 61 utsatta 
områden. Gränserna är exakta – ena sidan av en gata 
kan ingå i ett utsatt område medan den andra sidan av 
gatan inte gör det.

Med hjälp av kartor och definitioner från polisen kun-
de vi ringa in de utsatta områdena och därmed vilka 
personer som bor där. Just dessa personer tog sedan 
statistikmyndigheten SCB fram relevant statistik för på 
aggregerad nivå.

Statistiken har sedan studerats noga och ett urval av 
intressanta data presenteras i denna rapport. Studien 
är nationell och rapporten omfattar samtliga 61 utsatta 
områden i landet.

Jämförelser har gjorts mellan olika kategorier av utsat-
ta områden, dvs. tre olika nivåer av utsatthet: utsatta 
områden, riskområden samt särskilt utsatta områden. 
Vi har även med jämförelsestatistik för övriga, icke ut-
satta delar av landet.

När det gäller de boende i de utsatta områdena har vi 
gjort jämförelser mellan kvinnor och män samt mellan 
personer med svensk och utländsk bakgrund.

I vissa fall redovisas även resultat för vissa specifika 
utsatta områden – för att.ex.emplifiera intressanta  
fenomen som belyses i rapporten.

Rapporten skrevs och producerades våren 2019 och 
fokuserar på ämnesområdena demografi, boende, 
skola & utbildning, arbete & företagande samt ekonomi 
& inkomster.

Initiativtagare och huvudman till rapporten: Stiftelsen 
The Global Village

Definition av rapportinnehåll och urval av statistik: 
Ahmed Abdirahman, Stiftelsen The Global Village i 
samarbete med SCB

Framtagning av statistik från SCB:s olika källor:  
Henrik Alfredson och Ann-Sofie Davidsson, SCB

Framtagning av geografiska definitioner och 
gränser för landets utsatta områden: Kim Nilvall, 
Polismyndighetens nationella operativa avdelning 
(NOA)

Genomgång och analys av statistik samt författande av 
rapport: Fredrik Erfelt, Argument AB i samarbete med 
Ahmed Abdirahman, Stiftelsen The Global Village 

Redaktör: Marianne Andrée
Grafisk design: Jennie Eiserman, Eiserman Design
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All statistik som presenteras i rapporten är fram- 
tagen av statistikmyndigheten SCB specifikt för den-
na studie. Data kommer från flera olika register hos 
SCB. Den statistik som redovisas var den mest aktu-
ella som fanns tillgänglig hos SCB vid tillfället då rap-
porten skrevs (februari–april 2019). Eftersom SCB:s 
register uppdateras vid olika tillfällen är alla data i rap-
porten inte från exakt samma tidpunkt. Statistiken ger 
således inte en entydig ögonblicksbild, utan snarare 
en bredare bild av situationen under de senaste åren.

Följande register har använts i rapporten:
• Registret över totalbefolkningen (RTB)  

2017-12-31 och 2018-12-31

• Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS) 2017

• Arbetssökandestatistik 2017-12-31
• Utbildningsregistret 2018–01
• Årskurs 9-registret, avgångna VT 2018
• Register över genomströmning i gymnasieskolan, 

startår läsår 2014/2015, avslutat senast VT 2018
• Inkomst- och taxeringsregistret 2017
• Lägenhetsregistret 2017-12-31
• Stativ 2017-12-31 (en longitudinell databas för 

integrationsstudier, i vilken ingår uppgifter från 
olika register hos SCB, Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen)

Statistiska källor

Några ord och begrepp i rapporten
I rapporten presenteras statistik för ett att antal olika begrepp och 
mått. Merparten av dem är uppenbara – lätta att förstå. Några  
begrepp är inte lika entydiga och är därför viktiga att förklara.

Svenskfödd och utrikesfödd
En svenskfödd (eller inrikesfödd) person är född i Sverige. En  
utrikesfödd person är född i annat land än Sverige.

Svensk och utländsk bakgrund
En person anses ha svensk bakgrund om han eller hon antingen …
… är svenskfödd och har två svenskfödda föräldrar
eller …
… är svenskfödd och har en svenskfödd och en utrikesfödd förälder
En person anses ha utländsk bakgrund om han eller hon antingen …
… är född utomlands
eller …
… är svenskfödd och har två utrikesfödda föräldrar

Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram  
respektive högskoleförberedande program
I Sverige finns två huvudkategorier av program på gymnasiet:  
yrkesprogram och högskoleförberedande program. Behörigheten 
till de olika programmen skiljer sig från varandra och behörighets-
kraven till högskoleförberedande program är hårdare.

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svens-
ka (alternativt svenska som andraspråk), engelska, matematik och 
minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg 
i minst åtta ämnen.

För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkän-
da betyg i svenska (alternativt svenska som andraspråk), engel-
ska, matematik och minst nio andra ämnen. Det innebär att det 
krävs godkända betyg i minst tolv ämnen.

Genomströmning på gymnasiet
Begreppet genomströmning är ett mått på hur stor andel av dem 
som påbörjar gymnasiestudier som tagit sin examen inom fyra år.

Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är ett begrepp som används för att beskriva 
sysselsättningen i landet.

Alla personer folkbokförda i Sverige klassificeras vid ett visst 
tillfälle som förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. Både 
anställda, som får lön, och företagare, som har inkomst från  
näringsverksamhet, räknas som förvärvsarbetande.

SCB har en avancerad modell för att räkna fram ett undre 
gränsvärde på inkomsten, och alla som hamnar över detta gräns- 
värde klassificeras som förvärvsarbetande. Definitionen av för-
värvsarbetande säger dock inget om hur ofta eller hur mycket en 
person arbetar. Måttet innefattar både dem som arbetar heltid och 
dem som arbetar mindre än så.

Den statistik om förvärvsarbetande som redovisas i denna rapport 
utgår specifikt från åldersgruppen 20–64 år.

Öppen arbetslöshet
En person är öppet arbetslös om han eller hon är inskriven vid 
Arbetsförmedlingen och är utan arbete samt aktivt söker och 
omgående kan ta ett arbete. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
program räknas inte som öppet arbetslösa.
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Den statistik som redovisas i rapporten utgår från åldersgruppen 
20–64 år.

Dagbefolkning-nattbefolkning
Dagbefolkningen är de personer som arbetar (har sitt arbetsställe) 
i ett visst geografiskt område dagtid.

Nattbefolkningen är de personer som bor i ett visst geografiskt 
område, dvs. de personer som är skrivna i området och normalt är 
där nattetid.

Dagbefolkningen kan bestå av personer som även ingår i områdets 
nattbefolkning, och då handlar det alltså om personer som både 
bor och arbetar i området. Men vissa personer i nattbefolkningen 
kanske åker iväg, utanför området, för att arbeta dagtid. Då tillhör 
de dagbefolkningen i ett annat geografiskt område. På motsva-
rande sätt finns det personer som inte bor i området men som 
kommer dit dagtid för att arbeta (och som då ingår i områdets dag-
befolkning, men inte i områdets nattbefolkning).

Medianinkomst
Inkomst är ett vidare begrepp än lön. Lön är 
ersättningen man som anställd får för utfört 
arbete. I begreppet inkomst ingår det mesta 
som en person ”tjänar” och deklarerar för.

Det vi redovisar i denna rapport är 
så kallad ”sammanräknad förvärvs-
inkomst”, vilket innebär inkomst av 

tjänst (lön, pension och skattepliktiga ersättningar från socialför-
säkringssystemen, t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och a-kas-
sa) plus inkomst av näringsverksamhet (företagande). I samman-
räknad förvärvsinkomst ingår inte kapitalinkomster och inte heller 
skattefria ersättningar såsom t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag, 
studiemedel eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Med medianinkomst (medianen av sammanräknad förvärvs- 
inkomst) menas följande: Om man skulle ordna alla personer ut-
ifrån storleken på deras årsinkomst så skulle medianinkomsten 
vara den inkomst som ”mittenpersonen” i den rangordningen har. 
För den personen gäller alltså att det finns lika många personer 
med lägre inkomst som det finns personer med högre inkomst.

I denna rapport presenteras statistik över medianinkomsten 
specifikt för personer i åldern 20–64 år. Observera att statistiken 
omfattar samtliga personer i dessa åldrar – inte bara dem som 
förvärvsarbetar.

Ekonomiskt bistånd
Det ekonomiska biståndet är det som i vardagligt tal kallas social-

bidrag. Detta bidrag kan sägas utgöra samhällets yttersta 
sociala skyddsnät och ges till den som inte på annat 

sätt kan uppnå en minimal skälig levnadsstandard.

Det ekonomiska biståndet består av två delar: 
dels försörjningsstöd, dels det som kallas 
”stöd till livsföringen i övrigt”.

Att vara öppet 
arbetslös innebär att 
man är utan arbete 
samtidigt som man 
kan och vill arbeta 
samt aktivt söker 
efter ett arbete.



Caroline Berg, styrelseordförande  
Stiftelsen The Global Village

Integration är vår  
tids ödesfråga
Inget skadar ett samhälle så mycket som när människor 
känner utanförskap eller blir illa behandlade på grund 
av olikheter. När människor inte längre upplever att vi 
alla hör ihop. Vi behöver arbeta tillsammans – närings-
liv, politiker, myndigheter, medborgare och civilsam-
hälle – för att fler människor ska känna delaktighet och 
engagemang för en ökad integration. 

Vi behöver bygga broar och skapa nätverk som inte 
finns idag. Vi behöver samtala öppet om problemen för 
att finna lösningar som för oss framåt. Vi behöver mobi-
lisera resurser för ökad jämlikhet ifråga om trygghet, 

utbildning och karriärmöjligheter. Integration är vår 
tids ödesfråga. 

Men för att kunna agera behöver vi kunskap. Därför 
har Stiftelsen The Global Village tagit fram den här 
rapporten om samtliga utsatta områden i Sverige. Här 
finns information och kunskap om människorna som 
bor här. Vi hoppas att den kunskapen kommer att 
användas av politiker och andra beslutsfattare för att 
vända utvecklingen. Jag är stolt och glad över att vara en 
del av Stiftelsen The Global Villages vision för en ökad 
integration i Sverige. Tillsammans kan vi göra skillnad!

”Inget skadar ett  
samhälle så mycket 
som när människor 
känner utanförskap 

eller blir illa behand-
lade på grund av 

olikheter.”

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING CAROLINE BERG
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Joakim Stymne, Generaldirektör,  
statistikmyndigheten SCB 

Statistiken kan bidra  
till fördjupad kunskap

Statistikens uppgift är att beskriva läget i Sverige. Med 
hjälp av statistik kan vi förklara och jämföra på ett 
objektivt sätt. Statistiken är nödvändig för demokratin. 
Den skapar underlag till debatt och politiska beslut som 
grundas på fakta. 

Vi på statistikmyndigheten SCB har tagit fram 
statistik till Stiftelsen The Global Village för att belysa 
situationen i de 61 områden i Sverige som av polisen 
beskrivs som utsatta. Många har bildat sig uppfattningar 
om dessa områden som inte är underbyggda av fakta.

Rapporten som vi på SCB har bidragit till belyser den 
halvmiljon människor som lever och bor i dessa områ-

den. Vi hoppas att rapporten kan ge politiker på alla 
nivåer underlag till beslut som förbättrar situationen i 
utsatta områden. Kanske kan den här rapporten fördju-
pa bilden av människorna och deras stadsdelar. 

Om statistikmyndigheten SCB
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av 
regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår statistik 
bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut.

1 1

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING JOAKIM STYMNE 

”Många har bildat 
sig uppfattningar om 
dessa områden som 
inte är underbyggda 

av fakta.”
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Demografi  
och boende
Vid nyåret 2018–2019 var drygt 10,2 miljoner personer folkbok- 
förda i Sverige. Vi blev 10 miljoner invånare den 20 januari 2017  
och enligt den senaste prognosen beräknar SCB att vi kommer  
att nå upp till 11 miljoner invånare redan 2029.   

Sveriges befolkningstillväxt de senaste åren har varit 
kraftig och till stor del beror den på en ökad invand-
ring. Vi har i svensk historia haft perioder av omfat-
tande invandring, men ingen gång tidigare har vi sett 
så många komma till Sverige som de senaste åren. År 
2016 invandrade 163 000 personer till Sverige – därefter 
har invandringen minskat något men ligger fortfarande 
kvar på historiskt höga nivåer.

Befolkningsutvecklingen och befolkningssamman-
sättningen påverkar naturligtvis hela landet – såväl 
utsatta som icke utsatta delar av Sverige. Men om man 
specifikt studerar fakta kring de utsatta områdena i 
Sverige så ser man tydligt att det är mycket som ökat 
över tid:

• antalet områden i Sverige som definieras som utsat-
ta har ökat

• antalet personer boende i de utsatta områdena har 
ökat

• flera utsatta områden har med åren fått en klassifi-
cering som innebär en högre grad av utsatthet, t.ex. 
områden som definierats om från ett utsatt område 
till ett riskområde eller ett särskilt utsatt område.

För att nå en ökad förståelse för de utsatta områdena är 

det viktigt att först ta del av vissa grundfakta om dessa 
områdens befolkning.

Befolkningens storlek och  
geografiska spridning

I Sverige bor idag* 10 230 185 personer. 556 076 av dem 
bor i något av de 61 utsatta områdena, och tillsammans 
utgör de 5,4 procent av befolkningen.

Även om den absoluta merparten av befolkningen 
därmed bor i ett icke utsatt område, så är det naturligt- 
vis stort antal och stor andel personer som bor i de 
utsatta områdena.. Ungefär var 18:e person i Sverige  
bor i ett utsatt område.

*  Den befolkningsstatistik som presenteras i detta avsnitt är från 
2018-12-31. 

556 000  
bor här
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10 230 185

556 076

9 674 109

235 669

53 921

266 486

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Den svenska befolkningens fördelning mellan utsatta 
och icke utsatta delar av landet

5,4%

94,6%

Samtliga 61 utsatta områden
Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Antal invånare i olika områden

De boende i samtliga 61 utsatta områden – fördelning 
mellan områden med olika grad av utsatthet

42,4%

9,7%

47,9%

Utsatta områden (32 st)
Riskområden (6 st)
Särskilt utsatta områden (23 st)
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De utsatta områdenas geografiska spridning

Av Sveriges 290 kommuner har 27 något eller några 
utsatta områden. Det är uteslutande i den södra halvan 
av landet som dessa områden finns. Det nordligaste 
utsatta området är Tjärna Ängar i Borlänge, vilket 
innebär att det helt saknas utsatta områden norr om 
Dalälven.

Det innebär inte att de företeelser och problem som 
är så vanligt förekommande i de utsatta områdena helt 
lyser med sin frånvaro norrut i landet, men de finns 
inte i samma omfattning och är inte heller geografiskt 
koncentrerade/klustrerade på samma sätt som söderut i 
landet.

Det är också tydligt att det främst är i de 3 stor-
stadsområdena som man hittar utsatta områden. I 
Stockholms län finns 25 av de 61 utsatta områdena. I 
Västra Götalands län är antalet utsatta områden 12, 
varav 9 ligger i Göteborgs stad. Och 9 av de 61  
områdena hittar man i Skåne. I dessa 3 län återfinns 
alltså 46 av landets 61 utsatta områden.

Antalet invånare i utsatta områden varierar mycket 
mellan de 27 kommuner där denna typ av områden 
finns. I diagrammen på nästa sida ser vi dels antalet 
invånare, dels andelen invånare i utsatta områden i de 
olika kommunerna.

Det till invånarantal största av landets alla 61 utsatta 
områden är Rinkeby/Tensta i Stockholm. I det området, 
som är klassificerat som särskilt utsatt, bor nästan  
35 000 invånare. Hässelby/Vällingby i Stockholm 
(utsatt område) och Biskopsgården i Göteborg (särskilt 
utsatt område) är två andra mycket stora utsatta om- 
råden med ca 27 000 respektive ca 25 000 invånare.

Flygfoto över Rinkeby

De utsatta områdena koncentreras 
till den södra delen av landet. Det 
finns inga utsatta områden norr om 
Dalälven.
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128 158
108 199

44 840
39 620

30 217
23 514

21 214
17 830

15 105
14 165
13 697

12 949
10 226

9 354
7 736
7 189
6 635
6 633

5 869
5 446
4 871
4 819

3 930
3 823
3 632
3 217
3 188

Stockholm
Göteborg

Malmö
Botkyrka

Helsingborg
Södertälje

Haninge
Huddinge

Borås
Norrköping

Sundbyberg
Örebro

Linköping
Sollentuna
Eskilstuna

Kristianstad
Uppsala

Växjö
Trollhättan
Jönköping

Halmstad
Upplands Väsby

Västerås
Upplands-Bro

Borlänge
Järfälla

Landskrona

42,6%
27,1%

24,1%
23,6%

20,8%
18,9%

16,0%
13,5%
13,3%
13,3%
13,2%

12,9%
10,6%

10,0%
10,0%

8,5%
8,4%

7,3%
7,2%
7,0%
7,0%

6,4%
4,8%

4,1%
3,9%

2,9%
2,6%

Botkyrka
Sundbyberg

Södertälje
Haninge

Helsingborg
Göteborg
Huddinge

Borås
Stockholm

Upplands-Bro
Malmö

Sollentuna
Upplands Väsby

Norrköping
Trollhättan

Kristianstad
Örebro

Eskilstuna
Växjö

Landskrona
Borlänge

Linköping
Halmstad

Järfälla
Jönköping

Uppsala
Västerås

Antal invånare i utsatta områden 
– uppdelat på de 27 kommuner 
där det finns utsatta områden

Generellt gäller att de särskilt utsatta områdena i 
genomsnitt är större, räknat utifrån invånarantal, än 
såväl riskområden som utsatta områden.

De till invånarantal minsta utsatta områdena i landet 
är Charlottesborg i Kristianstad, Lagersberg i Eskilstuna 
samt Sångvägen och Termovägen i Järfälla. Dessa fyra 
områden klassificeras alla som utsatta områden, dvs. 
den lägsta graden av utsatthet. Vart och ett av dessa fyra 

områden har endast mellan 1 300 och 1 700 invånare.
Botkyrka kommun har en särställning i landet när 

det gäller utsatta områden. Kommunen har tre sådana 
områden (Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg) och 
samtliga är av polisen klassificerade som särskilt utsatta. 
I kommunen bor nästan 40 000 personer i något av 
dessa områden, vilket utgör nästan 43 procent av den 
totala befolkningen.

Andelen invånare i utsatta 
områden (andel i utsatta 
områden i relation till 
kommunens totala invånarantal) 
uppdelat på de  
27 kommuner där det finns 
utsatta områden
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Befolkningens egenskaper och  
sammansättning

Befolkningens åldersstruktur

Man talar ofta om den unga förorten – dels för att 
många förorter är relativt nybyggda inom ramen för 
miljonprogrammet, dels för att befolkningen i dessa 
områden är förhållandevis ung. I diagrammet nedan ser 
vi att åldersstrukturen bland invånarna i utsatta områ-
den skiljer en hel del från den vi finner i övriga Sverige.

Två av tre invånare i de utsatta områdena (67 procent) 
har ännu inte fyllt 45 år. Motsvarande andel i övriga 
landet är 55 procent. Och endast 12 procent av de boen-
de i de utsatta områdena är 65 år eller äldre. I övriga 
Sverige är var femte person (20 procent) så gammal.

I de 61 utsatta områdena är männen över lag något 
yngre än kvinnorna, men skillnaderna är inte stora. 
68 procent av männen och 66 procent av kvinnorna är 
under 45 år i de utsatta områdena.

Området Tjärna Ängar i Borlänge sticker ut genom 
att ha den lägsta/yngsta åldersstrukturen av alla utsatta 
områden. 83 procent av invånarna i detta riskområde är 
under 45 år och 54 procent av invånarna har ännu inte 
fyllt 25 år.

Även områdena Lagersberg och Fröslunda i Eskils-
tuna har en mycket ung befolkning.

Högst andel personer i åldern 45 år eller äldre finner vi i 
en del utsatta områden i Stockholms län. I t.ex. Tureberg, 
Sångvägen, Hovsjö, Ronna/Geneta/Lina, Hallunda/
Norsborg, Fittja, Husby och Bredäng är andelen personer 
som fyllt 45 år mellan 45 och 49 procent.

10,9%
12,0%

5,1%

7,3%

31,5%

21,0%

12,1%

8,2%

10,5%

4,3%
5,8%

26,2%
24,7%

20,3%

0–6 år 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25–44 år 45–64 år 65 år eller äldre

Samtliga 61 utsatta områden Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Åldersstrukturen i utsatta och icke 
utsatta delar av Sverige – andelen 
personer i olika åldersgrupper

”Två av tre invånare 
har ännu inte fyllt 45 år”
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Befolkningens fördelning i svensk–utländsk 
bakgrund

Ofta när det talas om de utsatta områdena utgår man 
från att det är områden med i princip bara utrikesfödda. 
Och statistiken bekräftar att andelen personer med 
utländsk bakgrund är mycket hög i dessa områden,  
jämfört med hur det ser ut i övriga Sverige. Men det 
är inte detsamma som att det bara bor personer med 
utländsk bakgrund i dessa områden. Dessutom ska 
man beakta att andelen personer med svensk respektive 
utländsk bakgrund varierar mellan områden med olika 
grad av utsatthet.

Definitionen av utländsk bakgrund är att en person 
antingen själv är utrikesfödd eller att han/hon är svensk-
född men har båda sina föräldrar födda i annat land än 
Sverige. Svensk bakgrund innebär att en person själv är 
född i Sverige samt att minst en av föräldrarna också är 
svenskfödd.

I diagrammet ovan ser man tydligt de stora skillnader-
na mellan utsatta och icke utsatta områden vad gäller 
befolkningens ursprung. I landets samtliga 61 utsatta 
områden har nästan tre av fyra invånare (74 procent) 
utländsk bakgrund. I icke utsatta delar av landet är 
denna andel 22 procent.

Andelen med utländsk bakgrund korrelerar också 
med områdets grad av utsatthet (i alla fall om vi stude-
rar statistiken på aggregerad nivå, dvs. för landets samt-
liga utsatta områden): ju mer utsatt ett område är, desto 
högre andel av de boende har utländsk bakgrund. I de 
särskilt utsatta områdena har så många som 82 procent 
utländsk bakgrund.

Man kan sammanfatta statistiken med att det finns  
2 543 420 personer i Sverige med utländsk bakgrund. 
411 741 av dem – eller 16,2 procent – bor i utsatta 
områden. Av alla i Sverige med svensk bakgrund bor 
bara 1,9 procent i ett utsatt område.

75,1%

26,0%

78,0%

33,8%

29,7%

18,2%

24,9%

74,0%

22,0%

66,2%

70,3%

81,8%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

Andelen med svensk respektive 
utländsk bakgrund i olika områden



18

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING: DEMOGRAFI OCH BOENDE

Vill man se vilka olika varianter av svensk respekti-
ve utländsk bakgrund som finns i utsatta och icke 
utsatta områden kan man studera diagrammet ned-
an. Det sätter fokus just på olika kombinationer av 
utrikesfödd–svenskfödd.

Den stora gruppen av dem som har utländsk bak-
grund är personer som själva är utrikesfödda, och så 
förhåller det sig både i utsatta och icke utsatta delar av 
landet. I de utsatta områdena är en majoritet av befolk-
ningen (54 procent) utrikesfödd. Var femte invånare 
(20 procent) i de utsatta områdena är svenskfödd men 
har båda föräldrarna födda i annat land. Även dessa 20 
procent anses alltså ha utländsk bakgrund.

Och granskar man de personer som har svensk bak-
grund – såväl i de utsatta områdena som i övriga delar 
av landet – så ser man att de allra flesta av dessa personer 
både själva är födda i Sverige och har föräldrar som båda 
är svenskfödda.

Av alla utrikesfödda som bor i Sverige idag (1 955 569 
personer) bor 15,3 procent i ett utsatt område. Endast 
3,1 procent av alla svenskfödda personer i landet bor i 
ett sådant område.

Andelen personer med svensk respektive utländsk 
bakgrund skiljer sig inte bara mellan olika kategorier 
av utsatta områden (utsatta, risk och särskilt utsatta), 
utan också mellan enskilda utsatta områden. Denna 
andel varierar mellan 40 och 93 procent i de 61 utsatta 
områdena.

I fem av landets utsatta områden är andelen invå-
nare med utländsk bakgrund 90 procent eller högre: 
Rosengård i Malmö, Hovsjö i Södertälje, Fittja i 
Botkyrka, Rinkeby/Tensta i Stockholm och Hjällbo i 
Göteborg. Hovsjö räknas som ett utsatt område medan 
de fyra andra är särskilt utsatta områden.

Lägst andel invånare med utländsk bakgrund 
hittar vi i Solberga, Stockholm och i Klockaretorpet, 
Norrköping. I båda dessa områden är det endast ca 40 
procent som har utländsk bakgrund.

I ytterligare fem områden är andelen med utländsk 
bakgrund under 60 procent: Edsberg i Sollentuna, 
Smedby i Upplands Väsby, Hisings Backa i Göteborg 
samt Östberga och Hässelby/Vällingby i Stockholm.
Samtliga dessa områden, som alltså har den lägsta ande-
len utländsk bakgrund, har också definierats med den 
lägsta graden av utsatthet, dvs. ett utsatt område.

54,0%

17,1%
20,1%

4,9%6,3% 7,6%

19,7%

70,4%

Samtliga 61 utsatta områden Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utrikesfödda

Svenskfödda med två
utrikesfödda föräldrar

Svenskfödda med en
svenskfödd och en
utrikesfödd förälder

Svenskfödda med två
svenskfödda föräldrar

Andelen svenskfödda respektive 
utrikesfödda i olika områden
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De utrikesföddas vistelsetid i Sverige

I förra avsnittet presenterade vi en del statistik gällande 
utrikesfödda personer, dvs. personer som själva är födda 
i annat land än Sverige men som flyttat hit någon gång i 
livet. I diagrammet nedan visas hur länge dessa utrikes-
födda bott i Sverige.

Fokuserar man på de 61 utsatta områdena kan man 
sammanfatta resultatet som att hälften av de utrikesföd-
da varit i Sverige max tio år medan hälften varit här i 
mer än tio år.

Det som annars är tydligast i diagrammet är att det 
finns så många utrikesfödda personer i landets icke 
utsatta delar som bott i Sverige riktigt länge. 37 procent 
av alla utrikesfödda personer som bor i någon icke utsatt 
del av landet kom till Sverige för mer än 20 år sedan. I 

de 61 utsatta områdena är det ”bara” drygt 29 procent 
som bott i landet i mer än 20 år.

Samtidigt är andelen utrikesfödda personer som bott 
i Sverige max två år också något lägre i utsatta delar av 
landet. 16 procent av invånarna i de utsatta områdena 
kom till Sverige för max två år sedan. Motsvarande 
andel för de icke utsatta delarna av landet är 20 procent.

Det finns också tydliga skillnader mellan utrikes-
födda kvinnor och män när det gäller deras vistelsetid i 
Sverige. Bland dem som kommit till Sverige de senaste 
tio åren är männen i klar majoritet medan kvinnorna 
dominerar bland dem som bott i Sverige i mer än tio 
år. Med andra ord: i snitt har kvinnorna varit i Sverige 
längre tid än männen. Och dessa skillnader mellan 
utrikesfödda män och kvinnor gäller såväl i utsatta som 
i icke utsatta delar av landet.

16,1%

20,0%
17,8%

15,8%16,5%

11,8%

20,2%

15,6%

29,4%

36,9%

Samtliga 61 utsatta områden Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Max 2 år

3–6 år

7–10 år

11–20 år

21 år eller mer

De utrikesföddas vistelsetid i 
Sverige – olika områden

I snitt har kvinnorna varit i  
Sverige längre tid än männen. 
Och dessa skillnader mellan  
utrikesfödda män och kvinnor  
gäller såväl i utsatta som i icke  
utsatta delar av landet.
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50,1%

29,4%

15,5%

4,9%

58,0%

29,7%

11,2%

1,1%

Ogifta Gifta Skilda Änkor/änlingar

Kvinnor

Män

54,2% 53,0%

29,6%
33,2%

13,3%
9,5%

3,0% 4,3%

Samtliga 61 utsatta områden Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Ogifta

Gifta

Skilda

Änkor/änklingar

Civilstånd

Man kan sammanfatta diagrammet med att det i de 
utsatta områdena finns färre personer (lägre andel)  
som är gifta men däremot fler (högre andel) som är 
skilda.

Andelen ogifta är marginellt högre i utsatta områden 
medan andelen änkor/änklingar är något högre i icke 
utsatta delar av landet.

Att det kan finnas ett visst samband mellan en per-
sons civilstånd och hans/hennes ålder känns logiskt. En 
generellt lägre ålder bland de boende i utsatta områden 
kan sannolikt förklara varför andelen ogifta personer 
också är aningen högre i dessa områden än i övriga 

Sverige. Och det faktum att färre personer är över 45 
år i de utsatta områdena kan säkert vara en bidragande 
förklaring till varför andelen änkor/änklingar också är 
lägre i dessa områden.

Fortsätter man granska statistiken kring befolk-
ningens civilstånd ser man också att det finns tydliga 
skillnader mellan kvinnor och män, och att dessa 
skillnader finns i såväl utsatta som icke utsatta delar av 
landet. Betydligt fler män är ogifta medan betydligt fler 
kvinnor är skilda eller änkor. Andelen som är gifta är, 
inte helt oväntat, i princip lika hög hos kvinnor som hos 
män.

Om man bara fokuserar på de 61 utsatta områdena 
ser det ut så här:

Andelen personer med olika 
civilstånd – olika områden

Civilstånd – skillnader 
mellan kvinnor och män i de 

61 utsatta områdena
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Medborgarskap

I de 61 utsatta områdena i Sverige är tre av fyra invånare 
(76 procent) svenska medborgare. Knappt 2 procent är 
medborgare i annat nordiskt land medan 5 procent har 
sitt medborgarskap i något EU-land utanför Norden. 
Drygt 17 procent är medborgare i något land utan-
för Europa/EU eller så saknas uppgift om 
medborgarskapet helt.

I övriga, icke utsatta delar av 
Sverige är nästan 92 procent av 
befolkningen också svenska med-

borgare. Några enstaka procent har sitt medborgarskap i 
övriga Norden eller Europa och 5 procent är medborga-
re i något land utanför Europa (eller är registrerade som 
”okänt medborgarskap”).

Lägst andel svenska medborgare hittar vi i de särskilt 
utsatta områdena, men skillnaderna mellan olika kate-
gorier av utsatta områden är inte så stor.

Andelen svenska medborgare är något högre 
bland kvinnorna i de utsatta områdena:  

78 procent, vilket kan jämföras med 
männens 74 procent.

90,9%

76,0%

91,7%

77,3%

77,6%

74,6%

1,2%

1,6%

1,2%

1,3%

2,2%

1,7%

2,3%

5,1%

2,2%

5,7%

2,6%

5,1%

5,6%

17,2%

4,9%

15,7%

17,5%

18,6%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Svenskt Nordiskt (utom svenskt)

Europeiskt/EU28 (utom nordiskt) Övriga världen inkl uppgift saknas

Andelen personer med olika 
medborgarskap – olika områden

i de 61 utsatta  
områdena i Sverige 
är svenska 

medborgare.

76 %
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Födelseland

Om man studerar samtliga drygt 10,2 miljoner personer 
som är folkbokförda i Sverige idag så är naturligtvis de 
allra flesta av dessa även födda i Sverige. 80,9 procent 
har Sverige som födelseland, vilket innebär att nästan 
8,3 miljoner svenskfödda personer bor i landet idag. 
Det näst vanligaste födelselandet totalt i riket är Syrien 
– idag bor ca 186 000 personer i Sverige som är födda 
i Syrien. Finland är det tredje vanligaste födelselandet i 
Sverige – nästan 148 000 personer är Finlandsfödda. På 
fjärde plats hamnar Irak med 144 000 personer och på 

femte plats Polen med 93 000 personer.
Om man istället fokuserar på de 61 utsatta områdena 

i landet, med en totalbefolkning på ca 556 000 person- 
er, så visar det sig att en minoritet av dessa (46 procent) 
är födda i Sverige. Det näst vanligaste födelselandet i de 
utsatta områdena är Irak, med 7,1 procent av invånarna. 
På tredje plats hamnar födelselandet Syrien med 5,3 
procent och på fjärde plats Somalia med 4,4 procent.  
I tabellen nedan ser vi de 30 vanligaste födelseländerna 
i de utsatta områdena i Sverige. Som jämförelse visas 
motsvarande andelar i övriga Sverige (= icke utsatta 
delar av landet).

Födelseland

Andelen av 
de boende i 

de 61 utsatta 
områdena

Andelen av de 
boende i icke 
utsatta delar 

av Sverige

1 Sverige 46,0% 82,9%

2 Irak 7,1% 1,1%

3 Syrien 5,3% 1,6%

4 Somalia 4,4% 0,5%

5 Polen 2,7% 0,8%

6 Turkiet 2,7% 0,4%

7 Iran 1,8% 0,7%

8 Jugoslavien 1,8% 0,6%

9 Bosnien- 
Hercegovina 1,7% 0,5%

10 Finland 1,4% 1,4%

11 Afghanis-
tan 1,4% 0,5%

12 Libanon 1,4% 0,2%

13 Eritrea 1,3% 0,4%

14 Etiopien 1,1% 0,1%

15 Chile 0,9% 0,2%

Födelseland

Andelen av 
de boende i 

de 61 utsatta 
områdena

Andelen av de 
boende i icke 
utsatta delar 

av Sverige

16 Indien 0,9% 0,3%

17 Rumänien 0,8% 0,3%

18 Pakistan 0,8% 0,1%

19 Serbien 0,6% 0,1%

20 Grekland 0,6% 0,2%

21 Bangladesh 0,5% 0,1%

22 Marocko 0,5% 0,1%

23 Kina 0,5% 0,3%

24 Vietnam 0,5% 0,1%

25 Thailand 0,5% 0,4%

26 Danmark 0,4% 0,4%

27 Makedonien 0,4% 0,1%

28 Ryssland 0,4% 0,2%

29 Egypten 0,4% 0,1%

30 Tyskland 0,4% 0,5%
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Siffrorna i tabellen på förra sidan speglar till viss del 
de stora flyktingströmmar som kommit till Sverige i 
modern tid, dvs. perioder då det kommit stora grupper 
flyktingar/invandrare från ett visst land eller en viss 
region. Det handlar bland annat om alla de flyktingar 
som under tidigt 1990-tal kom till Sverige i samband 
med kriget på Balkan. Därefter har krig och konflikter 
i Somalia och Syrien kraftigt påverkat flyktinginvand-
ringen till Sverige. Den stora gruppen irakier kom 
till Sverige dels i samband med Iran–Irak-kriget och 
Kuwaitkriget/Gulfkriget på 1980- och 1990-talen, dels i 
samband med det så kallade Irakkriget 2003–2011.

Dessa flyktingvågor har kraftigt bidragit till den 
rådande befolkningsstrukturen i de utsatta områdena – 
mer än vad de påverkat motsvarande befolkningsstruk-
tur i övriga delar av landet.

Länder från Sveriges geografiska närområde lyser med 
sin frånvaro högt upp i tabellen – undantaget Polen och 
Finland på femte respektive tionde plats. Förhållandevis 
få personer som idag bor i Sverige är födda i Danmark, 
Norge, Tyskland och andra av våra grannländer. Och 
detta gäller i såväl utsatta som icke utsatta delar av 
landet.

Födelseländer i specifika utsatta områden

Utrikesfödda personer från specifika länder är inte 
jämnt fördelade mellan landets utsatta områden. Olika 
nationaliteter/ursprungsländer tenderar att koncentreras 
till vissa geografiska områden. Den bild av olika födelse- 
länder som visades i tabellen på förra sidan gäller alltså 
endast om man studerar de utsatta områdena på aggre-
gerad nivå. De enskilda områdena skiljer sig däremot åt 
en hel del vad gäller befolkningens ursprung.

När man studerar statistiken för olika födelseländer 
i de olika utsatta områdena hittar man tydliga mönster. 
Nedan följer en genomgång av vilka utsatta områden som 
personer med ett visst födelseland är överrepresenterade i.

 

Födelseland Överrepresenterade i följande områden

AFRIKA

Egypten Fornhöjden, Hallunda/Norsborg

Eritrea Fröslunda, Husby, Lagersberg, Tjärna Ängar

Etiopien Husby

Somalia Araby, Fröslunda, Hammarkullen, Norrby, Kronogården, Lagersberg,  
Rinkeby/Tensta, Tjärna Ängar, Vivalla

ASIEN

Afghanistan Hässleholmen, Holma/Kroksbäck, Norrby, Rosengård

Bangladesh Tureberg, Gottsunda

De största koncentrationerna av födelseländer  
(utöver Sverige) hittar vi för följande  
länder/utsatta områden:

• I Tjärna Ängar (Borlänge) är 36,8 procent av  
invånarna födda i Somalia.

• I Hageby (Norrköping) är 28,1 procent av  
invånarna födda i Syrien.

• I Hovsjö (Södertälje) är 24,8 procent av  
invånarna födda i Irak.



25

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING: DEMOGRAFI OCH BOENDE

Indien Söder Helsingborg

Irak Fornhöjden, Hovsjö, Ronna/Geneta/Lina

Iran Edsberg, Gottsunda, Husby, Smedby, Tureberg, Rissne/Hallonbergen

Kina Skogås, Hjällbo

Libanon Rosengård, Kronogården, Karlslund, Hjällbo, Holma/Kroksbäck

Pakistan Fittja

Palestina Gamlegården

Syrien Hageby, Hovsjö, Ronna/Geneta/Lina

Vietnam Södra Sofielund, Norrby, Hammarkullen

SYDAMERIKA

Chile Tureberg, Fittja

EUROPA

Bosnien-Hercegovina Bergsjön, Charlottesborg, Hjällbo, Karlslund, Lövgärdet, Nydala/Hermodsdal

Finland Smedby, Skiftinge, Fornhöjden

Grekland Rinkeby/Tensta

Jugoslavien Rosengård, Karlslund, Dalhem/Drottninghög, Charlottesborg, Andersberg

Kosovo Karlslund, Andersberg, Charlottesborg

Makedonien Gårdsten

Polen Gårdsten, Jordbro, Brandbergen

Rumänien Gårdsten, Charlottesborg

Serbien Andersberg, Kronogården

Turkiet Vårby, Sångvägen, Ronna/Geneta/Lina, Fittja, Hallunda/Norsborg,  
Biskopsgården, Alby
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Boende

I det här avsnittet presenteras statistik som visar hur 
invånarna i de utsatta områdena bor. Vilken typ av 
hushåll bor de i? Och i vilka boendeformer – hyresrät-
ter eller bostadsrätter? Eller kanske ett eget småhus? 
Statistik över bostädernas storlek (boendearea) lyfts 
också fram.

Att vara sammanboende utan barn är förhållandevis 
ovanligt i de utsatta områdena men betydligt mer van-
ligt i icke utsatta områden. Endast 10,5 procent av de 
boende i utsatta områden är sammanboende utan barn. 
I övriga Sverige är denna andel så hög som 22,6 procent. 

Personer i kategorin ”övriga hushåll” är avsevärt många 
fler, relativt sett, i de utsatta områdena än i övriga 
landet. Nästan tre av tio personer som bor i ett utsatt 
område ingår i den gruppen. I övriga landet är andelen 
boende i ”övriga hushåll” klart lägre (11 procent).

Allra högst andel personer som bor i ”övriga hus-
håll” hittar vi i de särskilt utsatta områdena. Nästan 33 
procent av de boende i denna typ av områden, med den 
högsta graden av utsatthet, ingår i kategorin ”övriga 
hushåll”.

Om man specialgranskar de 61 utsatta områdena blir 
det också uppenbart att det finns tydliga skillnader mel-
lan kvinnor och män vad gäller vilken typ av hushåll de 
bor i. Betydligt fler kvinnor ingår i kategorin ”ensamstå-
ende med barn” medan extra många män bor i ”övriga 
hushåll”. Dessa könsskillnader hittar vi även i landets 
icke utsatta områden, men där är skillnaderna mellan 
kvinnor och män mindre än i de utsatta områdena.

18,0%

15,5%

18,2%

16,7%

21,2%

13,3%

8,3%

13,1%

8,0%

13,1%

13,6%

13,0%

22,0%

10,5%

22,6%

11,6%

11,9%

9,3%

39,6%

31,5%

40,1%

30,9%

31,4%

31,9%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Ensamstående utan barn

Ensamstående med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll

12,1%

29,4%

11,1%

27,7%

22,0%

32,5%

Andel personer som bor i olika typer av 
hushåll – olika områden
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Olika typer av hushåll – antal

Ett annat sätt att studera olika typer av hushåll i de 
utsatta områdena är att helt enkelt fokusera på antal 
och andelar av olika hushållstyper – snarare än det som 
presenterades nyss, nämligen antal och andelar personer 
som bor i olika typer av hushåll.

I riket totalt bor det lite mer än 10,2 miljoner perso-
ner och det finns drygt 4,6 miljoner hushåll. Om man 
bara fokuserar på de 61 utsatta områdena i landet så rör 
det sig om ca 556 000 personer som bor där och antalet 
hushåll är ca 220 000.

I de utsatta områdena finns det färre hushåll relativt 
antalet invånare än vad det gör i övriga landet. I de 
utsatta områdena går det 2,53 personer på varje hushåll 

medan det går 2,19 personer på varje hushåll i övriga, 
icke utsatta delar av Sverige.

Det innebär att det i snitt bor fler personer i varje 
hushåll i de utsatta områdena än i övriga riket – något 
som är väl känt sedan tidigare och som leder till en 
diskussion om trångboddhet i de utsatta områdena.

Detta mönster ser man också tydligt om man stu-
derar det genomsnittliga antalet invånare per hushåll i 
områden med olika grad av utsatthet. I de 32 områden 
som ”bara” klassificerats som utsatta bor det i snitt 2,42 
personer per hushåll. Om man slår samman de sex 
riskområdena och de 23 särskilt utsatta områdena visar 
det sig att det i dessa områden bor så många som 2,62 
personer per hushåll.

85 590

1 740 723

25 521

305 206

29 254

1 092 376

41 904

999 757

37 382

284 634

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Ensamstående utan barn

Ensamstående med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll

Antal hushåll i de olika kategorierna av 
hushåll – olika områden
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Typ av bostäder

Hushållens karaktär och storlek, dvs. hur människor bor 
tillsammans och hur många som bor tillsammans, har 
nu avhandlats. Nu fokuserar vi lite mer på själva bostä-
derna. I många av de utsatta områdena talar man om 
hur viktigt det är att det finns olika typer av bostäder – 
olika upplåtelseformer – och tanken bakom det är att få 
en ökad blandning av invånare. En minskad boendeseg-
regation förväntas nämligen bidra till ökad integration.

I diagrammet nedan ser vi tydligt i vilken typ av 
bostäder invånarna i de utsatta områdena bor. Som 
jämförelse visas också hur det ser ut i övriga, icke utsatta 
delar av Sverige.

Diagrammet säger mycket om de utsatta områdenas 
karaktär vad gäller byggnader och bostäder. Det handlar 
nästan uteslutande om lägenheter i dessa områden – 
endast 6 procent av invånarna bor i ett småhus som de 

själva äger. I övriga, icke utsatta, delar av landet bor 
en majoritet av invånarna (52 procent) i den typen av 
egenägda småhus.

I de utsatta områdena är det istället hyresrätter som 
dominerar totalt – tre av fyra invånare (76 procent) bor 
i den typen av bostäder, medan 17 procent av invånarna 
bor i bostadsrätter.

Även i icke utsatta delar av landet bor fler personer i 
hyresrätter än i bostadsrätter, men där är det betydligt 
mindre skillnader mellan dessa båda bostadstyper: 27 
procent bor i hyresrätter och 19 procent i bostadsrätter.

Andelen som bor i hyresrätter är också extra hög i de 
utsatta områden som har en hög grad av utsatthet. Om 
man studerar riskområden och särskilt utsatta områden 
tillsammans ser man att så många som åtta av tio perso-
ner bor i hyresrätter där.

29,8%

75,7%

27,2%

70,6%

82,5%

78,8%

18,6%

17,2%

18,7%

21,6%

13,3%

14,1%

49,3%

6,0%

51,8%

6,7%

2,6%

6,2%

2,2%

1,1%

2,2%

1,0%

1,6%

1,0%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt/småhus Annan upplåtelseform inkl uppgift saknas

Andelen personer som bor i olika 
typer av bostäder/upplåtelseformer – 
olika områden
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Bostädernas storlek

Var tredje bostad i de utsatta områdena (32 procent) är 
större än 80 kvadratmeter. I övriga, icke utsatta, delar av 
landet är hälften av bostäderna (50 procent) så stora.

I denna rapport har tidigare konstaterats att det bor 
fler personer i varje hushåll i de utsatta områdena än vad 
det gör i icke utsatta delar av landet. I varje hushåll i ett 
utsatt område bor det i snitt 2,53 personer medan det i 
icke utsatta områden bor 2,19 personer per hushåll. Nu 
ser vi att bostäderna dessutom är mindre i de utsatta 
områdena. Sammantaget visar statistiken att det finns 
en trångboddhet i de utsatta områdena som man inte 
hittar i andra delar av landet.

I den statistik som SCB tagit fram finns endast olika 
storleksintervall för bostäderna (max 30 kvm, 31–50 
kvm, 51–80 kvm osv.) – inte en exakt storlekssiffra per 
bostad. Om man utifrån de nämnda storleksintervallen 
estimerar en faktisk storlek per bostad så kan man räkna 
ut ett medelvärde på bostadsarea i olika områden*. 

Det är dock viktigt att bara se på dessa medelvärden 
som ungefärliga, eftersom de bygger på ett subjektivt 

* Storleksintervallen har räknats om till exakta storlekssiffror på följande sätt:
- Max 30 kvm = 15,5 kvm
- 31–50 kvm = 40,5 kvm
- 51–80 kvm = 65,5 kvm
- 81–110 kvm = 95,5 kvm
- 111–140 kvm = 125,5 kvm
- 141 kvm eller mer = 155,5 kvm
 

antagande. Med denna reservation är det ändå intres-
sant att redovisa genomsnittliga bostadsstorlekar i olika 
områden:

Genomsnittlig bostadsstorlek i olika områden

Riket totalt 86,7 kvm

Samtliga 61 utsatta områden 72,2 kvm

Sverige exklusive de utsatta områdena 87,4 kvm

Utsatta områden (32 st) 72,1 kvm

Riskområden (6 st) 67,2 kvm

Särskilt utsatta områden (23 st) 73,6 kvm

Även om det finns ett subjektivt antagande i uträkning-
en av de ovan redovisade genomsnittliga bostadsstorle-
karna – och man därför bara ska se på dem som unge-
färliga – så är resultatet relevant att studera eftersom 
skillnaderna är så stora. Den genomsnittliga bostads-
storleken i de 61 utsatta områdena är drygt 72 kvadrat-
meter medan en genomsnittlig bostad i övriga landet är 
15 kvadratmeter större (drygt 87 kvadratmeter).

Som redan konstaterats så visar all hushålls- och 
bostadsstatistik tydligt att det bor fler personer på min-
dre bostadsyta i de utsatta områdena.

 

”Den genomsnittliga bostads- 
storleken är drygt 72 kvadratmeter” 
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Sammanfattning 
demografi och boende  
 
I Sverige bor 556 000 personer i de 61 utsatta 
områdena. De utgör tillsammans 5,4 procent 
av Sveriges befolkning. Nästan hälften av dem 
bor i något av de särskilt utsatta områdena. 
 
Utsatta områden finns uteslutande i den södra 
halvan av landet – flest hittar vi i storstads- 
regionerna.

Befolkningen i de utsatta områdena är för-
hållandevis ung och tre av fyra har utländsk 
bakgrund.

De vanligaste födelseländerna i de utsatta 
områdena är – utöver Sverige – Irak, Syrien, 
Somalia, Polen och Turkiet.

Invånarna i de utsatta områdena är över lag 
mer trångbodda än vad människor är i andra 
delar av landet. I snitt bor det 2,5 personer 
i varje hushåll i de utsatta områdena – att 
jämföras med 2,2 personer i övriga Sverige. 
Dessutom är bostäderna generellt mindre i de 
utsatta områdena, vilket förstärker bilden av 
trångboddhet.

Hyresrätter dominerar i de utsatta områdena – 
drygt tre av fyra bostäder har denna upp- 
låtelseform – att jämföras med 27 procent i 
övriga landet.
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Specialtabeller om födelseländer 

I tabellerna visas de 15 vanligaste födelseländerna – 
utöver Sverige – i landets utsatta områden. Där ser man 
hur många och hur stora andelar av personer med dessa 
olika födelseländer som bor i något utsatt område.

I den första tabellen visar vi siffror för samtliga utsatta 
områden i landet (61 st). I de efterföljande tabellerna på 
nästa uppslag ser vi siffror specifikt för de tre storstads-
kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö.

35 procent av landets somalier (personer födda i Somalia) 
bor i något av de 61 utsatta områdena. Somalierna är 
därmed den grupp som i störst utsträckning (högst 
andel) bor i utsatta områden. Även bland dem som är 
födda i Etiopen, Turkiet, Irak och Libanon är andelen 
som bor i ett utsatt område hög.

Födelseland

Totalt  
antal som 

bor i  
Sverige

Antal som 
bor i något 

utsatt  
område i  
Sverige

Andel som 
bor i något 

utsatt 
område i 
Sverige

Irak 144 035 39 477 27,4%

Syrien 185 991 29 201 15,7%

Somalia 68 678 24 203 35,2%

Polen 92 749 14 986 16,2%

Turkiet 49 948 14 815 29,7%

Iran 77 386 9 985 12,9%

Jugoslavien 65 124 9 954 15,3%

Bosnien- 
Hercegovina 59 395 9 689 16,3%

Finland 147 883 8 046 5,4%

Afghanistan 51 979 7 829 15,1%

Libanon 28 119 7 553 26,9%

Eritrea 42 300 7 168 16,9%

Etiopien 20 695 6 282 30,4%

Chile 27 995 5 129 18,3%

Indien 35 233 4 919 14,0%

Hela Sverige
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Födelseland

Totalt antal 
som bor 
i Stock-

holms stad

Antal som bor  
i något utsatt  

område i 
Stockholms 

stad

Andel som 
bor i något 

utsatt områ-
de i Stock-
holms stad

Irak 16 533 7 788 47,1%

Syrien 8 229 3 099 37,7%

Somalia 8 069 6 342 78,6%

Polen 11 963 3 374 28,2%

Turkiet 7 527 2 793 37,1%

Iran 12 242 2 535 20,7%

Jugoslavien 3 743 741 19,8%

Bosnien- 
Hercegovina 3 346 1 000 29,9%

Finland 16 514 1 721 10,4%

Afghanistan 4 067 1 636 40,2%

Libanon 2 019 658 32,6%

Eritrea 6 227 2 919 46,9%

Etiopien 5 154 2 373 46,0%

Chile 5 319 1 459 27,4%

Indien 6 812 1 290 18,9%

Födelseland

Totalt antal 
som bor i 

Göteborgs
stad

Antal som bor  
i något utsatt  

område i  
Göteborgs  

stad

Andel som 
bor i något 

utsatt område 
i Göteborgs  

stad

Irak 12 695 7 103 56,0%

Syrien 7 667 3 717 48,5%

Somalia 9 089 5 979 65,8%

Polen 5 964 2 465 41,3%

Turkiet 4 976 2 578 51,8%

Iran 12 555 3 013 24,0%

Jugoslavien 6 068 2 506 41,3%

Bosnien- 
Hercegovina 7 092 3 235 45,6%

Finland 6 191 1 572 25,4%

Afghanistan 2 706 1 251 46,2%

Libanon 2 621 1 370 52,3%

Eritrea 1 806 913 50,6%

Etiopien 2 326 1 212 52,1%

Chile 2 025 596 29,4%

Indien 5 327 1 583 29,7%

Stockholm Göteborg
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Födelseland

Totalt  
antal som 

bor i  Malmö 
stad

Antal som 
bor i något 

utsatt  
område i 

Malmö stad

Andel som 
bor i något 

utsatt  
område i 

Malmö stad

Irak 11 790 4 053 34,4%

Syrien 7 440 2 255 30,3%

Somalia 2 422 1 232 50,9%

Polen 6 912 1 267 18,3%

Turkiet 2 463 531 21,6%

Iran 4 061 588 14,5%

Jugoslavien 7 721 1 572 20,4%

Bosnien- 
Hercegovina 6 403 1 428 22,3%

Finland 1 559 105 6,7%

Afghanistan 4 004 1 472 36,8%

Libanon 4 376 1 947 44,5%

Eritrea 228 40 17,5%

Etiopien 433 148 34,2%

Chile 1 338 187 14,0%

Indien 1 271 110 8,7%

Malmö

Koncentrationen av vissa födelseländer till de utsatta 
områdena blir ännu tydligare om vi specialstuderar de 
tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och 
Malmö.

Om man granskar tabellerna för de tre storstads- 
kommunerna noga ser man att somalierna är den grupp/
det födelseland som har särklassigt högst andelar boende 
i de utsatta områdena. Det är således samma mönster i 
dessa tre kommuner som i riket totalt. Av alla somalier 
i Stockholms stad så bor nästan åtta av tio i ett utsatt 
område. Det är till och med så att de allra flesta av 
somalierna bor i ett enda av Stockholms åtta utsatta 
områden, nämligen Rinkeby/Tensta. I detta särskilt ut-
satta område bor ca 4 700 somalier, vilket innebär 58,3 
procent av alla med detta födelseland i hela kommunen.

Även de som är födda i Irak, Etiopien och Libanon 
och som bor i någon av de tre storstadskommunerna 
bor koncentrerat i de utsatta områdena. Till exempel 
så återfinns så många som 56 procent av alla irakier i 
Göteborgs stad i något av de nio utsatta områdena i 
kommunen.

Personer med födelseländerna Syrien, Eritrea och 
Turkiet verkar också i mycket hög utsträckning bo i 
utsatta områden medan de som är födda i Finland är 
mycket mer utspridda på olika geografiska områden – 
såväl i utsatta som i icke utsatta områden.
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Utbildning
När man beskriver utmärkande drag hos de utsatta områdena 
handlar det ofta om de stora problem som finns inom utbildnings-
området. Skolor och undervisning anses ofta hålla en lägre kvalitet 
än i övriga landet och skolresultaten är över lag sämre i de utsatta 
områdena.  

En dåligt fungerande skola anses ofta lägga grunden för 
många andra problem i samhället – alltifrån kriminalitet 
och problem med att komma in på arbetsmarknaden till 
bristande integration.

För dem som haft sina barn- och ungdomsår i ett 
annat land och flyttat till Sverige med någon form av 
skolgång/utbildning i bagaget tillkommer ofta proble-
met med att definiera och överföra dessa kunskaper 
och utbildningsmeriter till svenska förhållanden. Har 
de lärt sig samma saker i sina hemländer som barn och 
ungdomar gör i Sverige? Hur bedömer man i Sverige en 
utbildning eller en examen från ett annat land?

Ofta lyfts utbildningsfrågorna fram som några av de 
viktigaste sakerna att förändra för att lyfta de utsatta 
områdena från utanförskap.

Behörighet till gymnasiets  
yrkesprogram

Vi har skolplikt i Sverige för det vi kallar grundskolan, 
från förskoleklass till årskurs nio. Hur ser det då ut för 
de 15- och 16-åringar som lämnar grundskolan? Har de 
skaffat sig de kunskaper som krävs?

Ett sätt att mäta detta är att fokusera på hur stor 
andel av dem som går ut nionde klass som har skaffat 
sig behörighet för fortsatta studier på gymnasiet.

I Sverige finns två huvudkategorier av gymnasiepro-
gram: yrkesprogram och högskoleförberedande pro-
gram. Behörigheten till de olika programmen skiljer sig 
en del från varandra och i diagrammet nedan handlar 
det om behörighet till yrkesprogrammen. Observera att 
kraven för behörighet till högskoleförberedande pro-
gram är tuffare än för de yrkesförberedande.

Siffrorna i diagrammet på nästa sida bygger på de 
elever som gick ut nionde klass vårterminen 2018.
Skillnaderna i skolresultat – i detta fall mätt som andelen 
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram – är mycket 
tydliga när man jämför utsatta och icke utsatta områden 
i Sverige. I de 61 utsatta områdena är det endast sju av 
tio niondeklassare som skaffat sig behörighet för vidare 
studier på yrkesprogram. I övriga Sverige, dvs. i områden 
som inte är utsatta, är det nästan 87 procent som når 
denna behörighet.

Det är också tydligt att andelen behöriga till yrkespro-
gram totalt sett har ett samband med områdets grad av 
utsatthet: ju mer utsatt ett område är, desto lägre andel 
som har denna behörighet efter nionde klass. I de 32 

Sämre  
skolresultat
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områden som definierats som utsatta är det 74 procent 
som har behörighet till yrkesprogram efter avslutade 
grundskolestudier. I de sex riskområdena är denna andel 
65 procent och i särskilt utsatta områden 68 procent.

Det finns en allmänt spridd bild av att elevernas skol-
prestationer både är en indikation på och ett resultat av 
ett områdes utsatthet. Statistiken ovan stärker den bilden.

Läget är ändå inte nattsvart för landets utsatta områ-
den. Det finns exempel på skolor i områden med en hög 
grad av utsatthet som lyckats förhållandevis väl vad gäller 
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. I följande 
tre särskilt utsatta områden är andelen med behörighet 
till gymnasieskolans yrkesprogram klart högre än snittet 
för samtliga 61 utsatta områden i landet:

Husby 81,8 %  
behöriga

Ronna/Geneta/Lina 80,7 % 
behöriga

Hallunda/Norsborg 78,9 %  
behöriga

Det är intressant att dessa tre områden ligger i 
Stockholms län. Granskar man siffrorna noggrant ser 
man att 18 av de 19 utsatta områdena med högst andel 
behöriga till yrkesprogrammen ligger i Stockholms län. 
Råslätt i Jönköping hade också en hög andel behöriga till 
yrkesprogrammen efter vårterminen 2018, men det var 
totalt sett få elever från detta område som gick ut nionde 
klass våren 2018, varför man ska vara lite försiktig med 
att övertolka just dessa siffror.

Tittar man på de svenska länen totalt sett, dvs. med 
både utsatta och icke utsatta områden inräknade, så ser 
man tydligt att Stockholms län hamnar högst upp i lis-
tan. Drygt 90 procent av alla elever som gick ut nionde 
klass i Stockholms län vårterminen 2018 hade skaffat 
sig behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Även 
närbelägna Uppsala län hade 2018 en förhållandevis hög 
andel behöriga (nästan 88 procent).

Och granskar man enbart de utsatta delarna av 
Stockholms län så är det ändå förhållandevis många 
(78 procent) av niondeklassarna som våren 2018 
gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram.

85,7%

70,2%

86,6%

73,9%

64,6%

68,3%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska, matematik och 
minst fem andra ämnen. Kraven för behörighet till högskoleförberedande program är hårdare: samma krav som till yrkesprogrammen, 
men istället för godkända betyg i minst fem andra ämnen krävs godkända betyg i minst nio andra ämnen.

Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
(efter årskurs 9)
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Skillnader mellan tjejer och killar

Att tjejer som går ut nian har bättre skolresultat än 
jämnåriga killar vet vi sedan tidigare. Om man tittar  
på andelen i hela landet som efter avslutade grund- 
skolestudier är behöriga till gymnasiets yrkesprogram  
så är dock skillnaderna inte så stora mellan tjejer och 
killar. Om man istället bara fokuserar på de utsatta 
områdena i landet ser man att skillnaderna mellan tjejer 
och killar är klart större.

I de 61 utsatta områdena i landet är andelen behöriga 
tjejer sju procentenheter högre än motsvarande andel 
bland killarna. I icke utsatta delar av landet skiljer det 
”bara” tre procentenheter mellan tjejer och killar.

Med andra ord: skolresultaten är klart lägre i utsat-
ta områden än i övriga Sverige, men de riktigt svaga 
resultaten – i alla fall om vi tittar på behörigheten till 
gymnasiets yrkesprogram – hittar vi bland killarna i de 
utsatta områdena. Om man slår samman riskområde-
na och de särskilt utsatta områdena saknar mer än var 
tredje kille som går ut nian (37 procent) behörighet till 
yrkesprogrammen på gymnasiet. Siffrorna skulle natur-
ligtvis vara ännu mer alarmerande ifall vi istället gran-
skade behörigheten till högskoleförberedande program.

87,4%

73,8%

88,2%

76,3%

70,5%

72,4%

84,1%

66,8%

85,2%

71,7%

59,1%

64,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Tjejer

Killar

Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
(efter årskurs 9)
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90,8%

77,1%

91,0%

79,6%

70,9%

74,1%

69,8%

68,6%

70,1%

71,6%

63,3%

67,5%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund

Skillnader mellan svensk och utländsk  
bakgrund

Vi har sett att behörigheten till gymnasieskolans yrkes-
program skiljer mycket mellan utsatta och icke utsatta 
delar av landet samt att det finns skillnader i behörighet 
mellan killar och tjejer – särskilt i de utsatta områdena. 
I diagrammet ovan ser vi att det också finns stora skill-
nader mellan de ungdomar som har svensk respektive 
utländsk bakgrund.

Bland de ungdomar som har svensk bakgrund är det 
klart fler (högre andelar) som blir behöriga till gym-
nasiets yrkesprogram. Skillnaderna mellan svensk och 
utländsk bakgrund är som störst i icke utsatta delar 
av landet. Med andra ord så är skillnaden i skolresul-
tat mellan svensk och utländsk bakgrund mindre i de 
utsatta områdena.

För niondeklassare med utländsk bakgrund verkar det 
inte spela så stor roll ifall de bor i ett utsatt eller icke 
utsatt område när det gäller just frågan om behörig-
het till gymnasiets yrkesprogram: nästan lika många 
i de utsatta områdena skaffar sig denna behörighet. 
För niondeklassare med svensk bakgrund är skillna-
den i andelen behöriga däremot mycket stor mellan 
dem som bor i utsatta respektive icke utsatta delar av 
landet. Endast 77 procent av de niondeklassare med 
svensk bakgrund som bor i ett utsatt område skaffar 
sig behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Om man 
har svensk bakgrund i ett icke utsatt område i Sverige 
är sannolikheten istället så hög som 91 procent att man 
blir behörig till gymnasiets yrkesprogram.

Andelen med svensk respektive utländsk bakgrund 
som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
(efter årskurs 9)

”De svaga resultaten hittar  
vi bland killarna”
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Examen från gymnasiet

Hur klarar de ungdomar som skaffar sig behörighet till 
gymnasiet (yrkesprogram eller högskoleförberedande 
program) sedan av sina gymnasiestudier?

Det finns ett mått på detta som kallas genomström-
ning och som visar hur stor andel av dem som påbörjar 
gymnasiestudier som inom fyra år tagit sin examen.

 Vi har tidigare konstaterat att det finns stora skillnader 
i resultat i grundskolan när vi jämfört utsatta och icke 
utsatta delar av landet. Nu ser vi att dessa skillnader 
följer med eller till och med förstärks på gymnasiet. Och 
då ska man alltså betänka att diagrammet nedan endast 
visar de ungdomar som klarade behörighetskraven från 
grundskolan och påbörjade studier på gymnasiet.

Fyra år efter påbörjade gymnasiestudier har färre än 
hälften (46 procent) av dem som bor i ett utsatt område 

Siffrorna i diagrammet visar andelen av dem som påbörjade gymnasiestudier läsåret 2014/2015 och som hade avslutat 
dessa studier senast sommaren 2018, dvs. tagit sin examen.

71,8%

46,3%

73,5%

45,2%

55,0%

45,6%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Andelen som tar en examen inom fyra år 
efter påbörjade gymnasiestudier

tagit sin gymnasieexamen. I icke utsatta delar av landet 
är denna andel 27 procentenheter högre och nästan tre 
av fyra gymnasieelever (drygt 73 procent) har tagit sin 
examen efter fyra år.

Både i grundskolan och på gymnasiet är det alltså 
betydligt färre från de utsatta områdena som klarar de 
uppsatta kraven för godkänt alternativt hoppar av stu-
dierna. Att skol- och utbildningssituationen i de utsatta 
områdena är problematisk råder det ingen tvekan om.

I vissa utsatta områden är situationen mycket all-

varlig. I till exempel Rinkeby/Tensta i Stockholm, ett 
särskilt utsatt område som för övrigt är Sveriges största 
utsatta område, hade bara 36 procent av de ungdomar 
som påbörjade gymnasiestudier läsåret 2014/2015 tagit 
en gymnasieexamen sommaren 2018.

Hisings Backa i Göteborg är det utsatta område i 
landet med högst andel ungdomar som tagit en gymna-
sieexamen inom fyra år. Ändå är denna andel inte högre 
än knappa 65 procent, dvs. en bra bit ifrån de nivåer 
som man återfinner i icke utsatta delar av landet.
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Skillnader mellan tjejer och killar

När vi tidigare redovisade andelen behöriga till gymna-
sieskolans yrkesprogram såg vi att tjejer i grundskolan 
över lag klarar sig bättre än killarna, men att denna 
skillnad främst visar sig i de utsatta områdena. Även i 
icke utsatta delar av landet är det fler tjejer som får den-
na behörighet, men skillnaderna mellan tjejer och killar 
är betydligt mindre än i utsatta områden.

När man sedan granskar de killar och tjejer som går 
vidare efter grundskolan och påbörjar gymna-
siestudier, ser man även här tydliga köns-
skillnader. Betydligt fler av de tjejer 
som börjar på gymnasiet klarar av 
sina studier och tar en examen 
inom fyra år. Skillnaderna 
mellan tjejer och killar finns 
i alla delar av landet, men de 

är större i de utsatta områdena än i övriga Sverige.
I icke utsatta delar av landet har 77 procent av tjejerna 
och 70 procent av killarna tagit en examen fyra år efter 
påbörjade gymnasiestudier. I de 61 utsatta områdena är 
denna andel 51 procent bland tjejerna och 42 procent 
bland killarna, vilket måste anses vara mycket låga 
nivåer.

Andelen tjejer och killar som tar en 
examen inom fyra år efter påbörjade 
gymnasiestudier

75,2%

51,0%

76,9%

47,9%

63,6%

51,0%

68,6%

41,9%

70,4%

42,7%

46,9%

40,4%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
Tjejer

Killar
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Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

Andelen med svensk respektive utländsk bakgrund som tar en 
examen inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier

När vi presenterade statistik gällande behörigheten till 
gymnasiets yrkesprogram såg vi att det fanns betydan-
de skillnader mellan de niondeklassare som har svensk 
respektive utländsk bakgrund. Även när vi fokuserar 
på genomströmningen under gymnasieåren ser vi att 
de elever som har svensk bakgrund i betydligt större 
utsträckning tar sig igenom sina studier och når fram 
till en examen i tid.

Fyra år efter påbörjade gymnasiestudier har 79 pro-
cent av de ungdomar som har svensk bakgrund fått sin 
examen medan endast 53 procent av de med utländsk 
bakgrund nått så långt. Dessa siffror gäller om man 
granskar de icke utsatta delarna av Sverige.

Om vi istället tittar specifikt på de 61 utsatta områdena 
i landet är nivåerna på genomströmningen generellt 
lägre, dvs. att färre elever når fram till sin gymnasie- 
examen i tid. Skillnaderna mellan dem som har svensk 
respektive utländsk bakgrund är däremot inte riktigt 
lika stora som i icke utsatta delar av landet. 44 procent 
av gymnasisterna med utländsk bakgrund och 55 pro-
cent av dem med svensk bakgrund har tagit sin examen 
fyra år efter påbörjade studier.

Med andra ord: gymnasieungdomar med svensk 
bakgrund presterar klart sämre i utsatta områden än i 
övriga landet – i alla fall om vi mäter skolprestation med 
hjälp av detta genomströmningsmått.

78,4%

54,8%

78,8%

53,7%

66,7%

53,3%

51,0%

44,2%

52,9%

41,8%

51,8%

44,4%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund

44%  

av gymnasisterna med  
utländsk bakgrund och

55%  

av dem med  
svensk bakgrund

  
har tagit sin examen  

4 år  
efter påbörjade studier.

I de 61 utsatta områdena gäller:
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Den vuxna befolkningens  
utbildningsnivå

Om man vill förstå de utsatta områdena är det inte bara 
viktigt att fokusera på barnens och ungdomarnas skol-
gång utan också att få en bild av den utbildningsnivå 
som den vuxna befolkningen i dessa områden har.

I diagrammet nedan visas hur stora andelar av befolk-
ningen som har nått upp till olika utbildningsnivåer. Vi 
jämför de utsatta områdena i landet med de områden 
som inte är utsatta. Diagrammet omfattar personer i 
åldern 25–64 år.

 

24,9%

10,9%

40,0%
43,9%

13,8%
15,6%16,1%

27,7%

5,2%
2,0%

Samtliga 61 utsatta områden Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Förgymnasial utbildning

Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning tre år eller längre (inkl forskarutbildning)

Uppgift saknas

25 procent av de vuxna personerna (25–64 år) i de 
utsatta områdena har endast förgymnasial utbildning.  
I icke utsatta delar av landet är denna andel 11 procent.

Tre av tio vuxna (30 procent) i utsatta områden har 
någon form av eftergymnasial utbildning. I övriga delar 
av landet är det 43 procent som har studerat vidare efter 
gymnasiet.

Utbildningsnivån hos den vuxna befolkningen har 
också ett tydligt samband med bostadsområdets grad 

av utsatthet: ju mer utsatt ett område är, desto färre 
välutbildade bor i området. Undantag från denna regel 
finns dock. Södra Sofielund i Malmö, ett särskilt utsatt 
område, har till exempel en klart högre andel välut-
bildade personer än många mindre utsatta områden. 
Även Gottsunda i Uppsala och Tynnered i Göteborg 
är särskilt utsatta områden med en – relativt sett – hög 
utbildningsnivå bland de vuxna invånarna.

Lägst utbildningsnivå, dvs. lägst andel personer 

Andelen av befolkningen i åldern 25–64 år som 
uppnått olika utbildningsnivåer

30%  
av de vuxna i utsatta  

områden har någon form 
av eftergymnasial  

utbildning.
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i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning, 
finns i Tjärna Ängar, ett riskområde i Borlänge, och i 
Lagersberg, ett utsatt område i Eskilstuna. I dessa båda 
områden är det bara mellan 14 och 17 procent som har 
skaffat sig en eftergymnasial utbildning.

Det finns också tydliga geografiska mönster i landet 
vad gäller utbildningsnivå och som kopplar mer till 
stad–land-aspekten än till områdets grad av utsatt-
het. Den högsta utbildningsnivån i Sverige finns i 
Stockholm–Uppsala-regionen, där ungefär hälften av 
den vuxna befolkningen har någon form av eftergym-
nasial utbildning. I Dalarnas och Gävleborgs län hittar 
vi den lägsta utbildningsnivån i landet. I dessa båda 
län har mindre än var tredje person i åldern 25–64 år 
studerat vidare efter gymnasiet.

Skillnader mellan kvinnor och män

I alla delar av landet gäller att kvinnor har en högre 
utbildningsnivå än män. I de utsatta områdena är 
dock skillnaderna mellan kvinnor och män små – även 
många kvinnor är förhållandevis lågutbildade i dessa 
områden och har inte studerat vidare efter gymnasiet. 
Knappt 29 procent av männen och drygt 31 procent av 
kvinnorna har skaffat sig en eftergymnasial utbildning.
I övriga landet, dvs. icke utsatta områden, är skillnaden 
i utbildningsnivå mellan kvinnor och män klart större: 
Nästan hälften av kvinnorna (49 procent) men endast 
drygt 37 procent av männen har studerat vidare efter 
gymnasiet.

Att kvinnorna ”drar ifrån” männen i fråga om utbild-
ning är ett välkänt fenomen i Sverige totalt sett, men det 
har hittills inte gällt på samma sätt i de utsatta områdena, 
där utbildningsnivån är förhållandevis låg bland både 
kvinnor och män.

48,2%

31,4%

49,2%

35,1%

30,6%

28,0%

37,0%

28,6%

37,5%

30,6%

27,7%

27,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Kvinnor

Män

Andelen av befolkningen i åldern 25–64 år som har en 
eftergymnasial utbildning (kortare än tre år, tre år eller 
längre än tre år) – skillnader mellan kvinnor och män
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32,4%

43,6%

29,2%

42,4%

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta områdena

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Andelen av befolkningen i åldern 25–64 år som har en eftergymnasial utbildning (kortare än tre år, tre år eller längre 
än tre år) – skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund.

Skillnader mellan svensk och utländsk  
bakgrund

Att utbildningsnivåerna är klart högre i icke utsatta 
delar av landet har vi redan konstaterat. Intressant är 
dock att skillnaderna i utbildningsnivå mellan vuxna 
personer med svensk respektive utländsk bakgrund inte 
alls är särskilt stora – varken i utsatta eller i icke utsatta 
delar av landet.

De vuxna i åldern 25–64 år med utländsk bakgrund 
som bor i icke utsatta delar av landet har nästan lika hög 

utbildningsnivå som sina grannar med svensk bakgrund 
– i alla fall om man mäter utbildningsnivån med hjälp 
av andelen som har någon form av eftergymnasial 
utbildning. 42,4 procent av dem med utländsk bak-
grund och 43,6 procent av dem med svensk bakgrund 
har studerat vidare efter gymnasiet.

I de utsatta områdena är skillnaden mellan svensk och 
utländsk bakgrund något större, men sammantaget kan 
man ändå konstatera att utbildningsnivån inte skiljer sig 
särskilt mycket mellan personer med svensk respektive 
utländsk bakgrund – oberoende av var i landet de bor.
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Den vuxna befolkningens  
utbildningsinriktning

I diagrammet nedan ser vi vilka olika utbildningsinrikt-
ningar personer i åldern 25–64 år har i dagens Sverige 
samt hur siffrorna skiljer sig mellan utsatta och icke 
utsatta delar av landet.

I de utsatta områdena finns en överrepresentation av 
personer som har en ”allmän utbildning”. Med det men-
as breda generella utbildningar inom samhällsvetenskap, 
humaniora, naturvetenskap och personlig utveckling. 
Även olika typer av läs- och skrivutbildningar ingår i 
denna kategori.

I de utsatta områdena finns det också betydligt fler som 
registrerats som ”okänd utbildning”.

I de icke utsatta delarna av Sverige är det betydligt 
högre andelar av personer som utbildat sig inom sam-
hällsvetenskap, juridik, handel och administration samt 
inom teknik och tillverkning. Även hälso-/sjukvård och 
social omsorg är en vanligare utbildningsinriktning i 
icke utsatta delar av landet.

 *Med ”tjänster” menas bl a hotell & restaurang, turism & fritid, hushållstjänster & lokalvård, hår- & skönhetsvård, transporttjänster, 
renhållning, avfallshantering, säkerhetstjänster, polis, brand- och räddningstjänster, kriminalvård samt militär utbildning.

34,5%

18,2%

14,2%

22,1%

11,8%

17,3%

10,5%

14,3%

5,3%

6,4%

4,5%

6,9%

4,8%

5,2%

3,5%

3,5%

0,8%

1,9%

10,2%

4,2%

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Allmän utbildning

Teknik och tillverkning

Samhällsvetenskap, juridik, handel,
administration
Hälso- och sjukvård + social omsorg

Tjänster*

Pedagogik och lärarutbildning

Humaniora och konst

Naturvetenskap, matematik och data

Lant- och skogsbruk + djursjukvård

Okänd utbildningsinriktning

Andelen av befolkningen i åldern 25–64 år med olika 
utbildningsinriktning
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Sammanfattning 
utbildning
I de utsatta områdena klarar 70 procent av 
dem som går ut grundskolan (årskurs nio) 
behörighetskraven för gymnasiets yrkes- 
program. I övriga Sverige når nästan 87 pro-
cent av niondeklassarna upp till dessa krav.

Tjejer och ungdomar med svensk bakgrund 
når upp till behörighetskraven klart bättre än 
vad killar och de med utländsk bakgrund gör.

Bland dem som studerar vidare på gymnasiet 
är genomströmningen – andelen som tagit  
en examen fyra år efter påbörjade gymnasie-
studier – lägre i de utsatta områdena (drygt  
46 procent) än i övriga delar av landet (drygt 
73 procent). Även när det gäller denna  
genomströmning klarar sig tjejerna och  
ungdomar med svensk bakgrund bäst.

Den vuxna befolkningen (25–64 år) i de utsatta 
områdena har också klart lägre utbildningsnivå 
än i övriga Sverige. 16 procent i utsatta om- 
råden har en eftergymnasial utbildning på 
minst tre år. I övriga landet är denna andel 
nästan 28 procent.
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Förvärvsarbetande i åldern  
20–64 år

Att vara förvärvsarbetande innebär att man ”har ett 
arbete att gå till”. Detta mått säger dock inget om hur 
ofta eller hur mycket en person arbetar. Måttet innefatt-
ar både dem som arbetar heltid och dem som arbetar 
betydligt mindre än så. I gruppen förvärvsarbetande 
ingår både anställda och företagare.

När man mäter hur många som förvärvsarbetar 
brukar man oftast specialstudera åldersgruppen 20–64 
år. Det finns naturligtvis personer som förvärvsarbetar 
innan de fyllt 20 år och även en del som fortsätter arbe-
ta efter att de fyllt 65 år. Det är dock i åldrarna 20–64 
år som förvärvsarbete är särklassigt vanligast.

I de 61 utsatta områdena i landet är drygt 61 procent 
av alla personer i åldern 20–64 år förvärvsarbetande. 
I de delar av landet som inte definieras som utsatta är 
andelen förvärvsarbetande klart högre (80 procent).

Som vi ser i diagrammet på nästa sida är skillnaderna 
mycket stora mellan utsatta och icke utsatta delar av 
landet. I de utsatta områdena finner man betydligt färre 
vuxna som förvärvsarbetar än vad man gör i övriga 
Sverige.

Allra lägst andel förvärvsarbetande hittar vi i de sex 
riskområdena i landet. Där förvärvsarbetar endast drygt 
hälften (55 procent) av personerna i åldern 20–64 år.

Andelen förvärvsarbetande varierar mycket mellan de 
61 utsatta områdena, vilket indikerar att ett område kan 
vara utsatt samtidigt som en förhållandevis hög andel av 

Arbete och 
företagande
En av de stora utmaningarna för de utsatta områdena är att fler 
vuxna invånare ska ha ett arbete att gå till – en sysselsättning. 
Parallellt med kriminaliteten och problemen inom skola och utbild-
ning lyfts ofta den låga sysselsättningen och den höga arbetslöshe-
ten fram som utmärkande drag för landets utsatta områden. I detta 
kapitel redovisar vi fakta kring arbete och företagande i landets 
utsatta områden.

Högre  
arbetslöshet
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de boende har ett arbete att gå till. I vissa utsatta områ-
den når andelen förvärvsarbetande nästan upp till de 
nivåer som finns i landet totalt. I Östberga i Stockholm 
är andelen så hög som 78,9 procent, dvs. nästan exakt 
samma nivå som rikssnittet. Även Solberga i Stockholm 
och Smedby i Upplands Väsby är två utsatta områden 
med förhållandevis hög andel förvärvsarbetande (78,4 
procent respektive 75,8 procent).

Det finns till och med en del områden som klassi- 
ficerats som särskilt utsatta som har en förhållandevis 
hög andel förvärvsarbetande i åldern 20–64 år – sju av 
de särskilt utsatta områdena har en högre andel förvärvs- 
arbetande än genomsnittet bland Sveriges samtliga 
61 utsatta områden: Hallunda/Norsborg, Tynnered, 
Biskopsgården, Alby, Hässleholmen, Gårdsten och Fittja.

I dessa sju särskilt utsatta områden ligger andelen för-
värvsarbetande i åldern 20–64 år på ca 62–67 procent. 
Det går naturligtvis inte att se dessa andelar som höga, 
men det är ändå intressant att det handlar om särskilt 
utsatta områden med fler förvärvsarbetande – relativt 
sett – än i många områden som ”bara” definierats som 
utsatta.

På det stora hela – om man granskar alla de 61 utsatta 
områdena – så finner man ändå ett samband mellan 

andelen förvärvsarbetande och graden av utsatthet: ju 
mer utsatt ett område är, desto lägre andel förvärvsarbe-
tande i åldern 20–64 år.

De områden som har allra lägst andel förvärvsarbet- 
ande i åldern 20–64 år är riskområdet Tjärna Ängar i 
Borlänge, det utsatta området Lagersberg i Eskilstuna 
och det särskilt utsatta området Rosengård i Malmö. I 
dessa tre områden är det endast mellan 36 procent och 
37 procent av de boende i åldern 20–64 år som har ett 
arbete att gå till.

Geografiska mönster

Man hittar en del geografiska mönster när man studerar 
andelen förvärvsarbetande – mönster som inte enbart 
har att göra med om ett område är utsatt eller inte.

Om man gör en övergripande geografisk granskning 
av Sverige ser man att andelen förvärvsarbetande skiljer 
sig en del mellan olika delar av landet – i detta fall de 
21 länen. Den högsta andelen förvärvsarbetande finns i 
Hallands län (83 procent). Stockholms län hamnar på 
plats sju med sina 80 procent. Lägst andel förvärvsar-
betande i åldern 20–64 år finns i Skåne län, där bara 
drygt 74 procent har ett arbete att gå till.

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar

79,1%

61,4%

80,2%

66,5%

54,7%

58,1%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
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Och om vi åter fokuserar på de utsatta områdena 
i landet så kan man konstatera att de 6 områden, av 
de 61, som har högst andel förvärvsarbetande i åldern 
20–64 år, ligger i Stockholms län: utöver redan nämnda 
Östberga, Solberga och Smedby även Brandbergen, 
Edsberg och Skogås.

Det verkar alltså finnas en relativt hög andel förvärvs-
arbetande i huvudstadsområdet generellt och detta ”slår 
igenom” även i de utsatta områdena. 14 av de 16 utsatta 
områdena i landet med högst andel förvärvsarbetande i 
åldern 20–64 år återfinns i Stockholms län.

Botkyrka kommun i Stockholms län är ett intressant.
ex.empel. Denna kommun har så många som tre särskilt 
utsatta områden (Alby, Hallunda/Norsborg och Fittja) 
och i alla dessa områden är andelen förvärvsarbetande 
jämförelsevis hög.

Skillnader mellan kvinnor och män

Något som verkligen utmärker de utsatta områdena vad 
gäller andelen förvärvsarbetande är – förutom att dessa 
andelar generellt är låga i jämförelse med icke utsatta 

delar av Sverige – att könsskillnaderna är så stora. I de 
utsatta områdena är det betydligt fler män än kvinnor 
som har ett arbete att gå till. Och skillnaden mellan 
kvinnor och män ökar i takt med områdets grad av 
utsatthet. Med andra ord: skillnaden mellan kvinnor 
och män är som störst i de särskilt utsatta områdena. I 
de 23 områden som definierats som särskilt utsatta har 
63 procent av männen ett arbete att gå till. Motsvarande 
andel bland kvinnorna är knappt 53 procent.

Studerar man hur andelen förvärvsarbetande ser ut i 
de delar av Sverige som inte är utsatta är kvinnorna näs-
tan ikapp männen: 81 procent av männen och 79 pro-
cent av kvinnorna har ett arbete att gå till. Här är det 
viktigt att påminna om att begreppet förvärvsarbetande 
inte säger något om hur ofta eller hur mycket en person 
arbetar. Att en hel del kvinnor arbetar deltid medan 
männen i större utsträckning arbetar heltid är något 
man ska ta i beaktande. Ändå kvarstår faktum: i Sverige 
totalt är det betydligt vanligare att kvinnor arbetar än 
vad det är i de utsatta områdena. Och ju mer utsatt ett 
område är, desto större skillnader mellan kvinnor och 
män vad gäller andelen förvärvsarbetande.

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar – 
skillnader mellan kvinnor och män

77,9%

57,0%

79,2%

63,1%

50,8%

52,7%

80,3%

65,5%

81,2%

69,7%

58,4%

63,1%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Kvinnor

Män
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Skillnader mellan svensk och utländsk  
bakgrund

Det finns också stora skillnader i andelen förvärvs- 
arbetande mellan dem som har svensk respektive 
utländsk bakgrund. Och detta gäller i hela landet – inte 
bara i de utsatta områdena. Att företeelsen ”låg andel 
förvärvsarbetande” är extra utbredd i de utsatta om- 
rådena beror till stor del på att det bor extra många  
med utländsk bakgrund i just dessa områden.

Hur stor andel som förvärvsarbetar verkar alltså 
påverkas mer av personens ursprung än av personens 
bostadsort – även om dessa båda parametrar alltså har 
ett släktskap med varandra.

Om vi granskar de boende i de 61 utsatta områdena 
i Sverige finner vi att andelen förvärvsarbetande ligger 
på 58 procent bland dem som har utländsk bakgrund. 
Bland personer med svensk bakgrund i de utsatta områ-
dena är det hela 72 procent som förvärvsarbetar.

Och fokuserar vi på övriga geografiska områden i lan-

det, dvs. de som inte definierats som utsatta, så ser vi att 
85 procent av alla med svensk bakgrund har ett arbete 
att gå till. Motsvarande siffra bland dem med utländsk 
bakgrund är endast 65 procent.

I diagrammet ser vi också hur andelen förvärvs- 
arbetande skiljer mellan personer med svensk respektive 
utländsk bakgrund i olika typer av utsatta områden 
(utsatta, risk och särskilt utsatta). Vi har redan konsta-
terat att andelen förvärvsarbetande sjunker ju mer utsatt 
ett område är (i alla fall om vi granskar samtliga utsatta 
områden och inte fokuserar på enskilda undantag). Nu 
ser vi också hur mycket personernas ursprung påverkar 
om de har ett arbete att gå till eller inte.

Om man till exempel studerar de sex riskområdena 
i landet så ser man att andelen som har ett arbete att 
gå till skiljer väldigt mycket beroende på personernas 
ursprung: mindre än hälften av dem med utländsk 
bakgrund (drygt 49 procent) förvärvsarbetar medan två 
av tre med svensk bakgrund (67 procent) har ett arbete 
att gå till.

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar – 
skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

84,8%

72,2%
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Privat och offentlig sektor

Arbetskraftens uppdelning i privat och offentlig sektor 
skiljer en del mellan olika geografiska områden i Sverige. 
Ställer man utsatta och icke utsatta områden mot varan-
dra ser man direkt att andelen offentliganställda bland 
de förvärvsarbetande är lägre i de utsatta områdena. 
Privata arbetsgivare dominerar alltså bland förvärvs- 
arbetande i utsatta områden.

Av landets samtliga förvärvsarbetande i åldern 20–64 
år arbetar 71 procent i det privata näringslivet (anställda 
eller företagare) medan 29 procent har en arbetsgivare i 
den offentliga sektorn. Specialgranskar man de 61 utsat-

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som  
förvärvsarbetar  i privat näringsliv respektive  
offentlig sektor
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Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Privat
näringsliv

Offentlig
sektor

Privata arbetsgivare 
dominerar bland förvärvsarbetande  

i utsatta områden.

”Privata arbetsgivare dominerar 
bland de förvärvsarbetande” 
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ta områdena i landet så är andelen som arbetar i den 
offentliga sektorn lägre (24 procent) och extra många 
(76 procent) arbetar istället i det privata näringslivet.

Det finns också mer övergripande geografiska skill-
nader när det gäller fördelningen privat–offentlig sektor. 
I Stockholms län arbetar så många som 80 procent av 
de förvärvsarbetande i privat sektor medan endast 61 
procent av de förvärvsarbetande i Västerbottens län gör 
detsamma.

De riktigt stora skillnaderna vad gäller arbetskraftens 
fördelning mellan privat och offentlig sektor finner vi 
när vi jämför kvinnor och män. I Sverige totalt arbetar 
85 procent av de förvärvsarbetande männen i privat 
sektor och endast 15 procent har en offentlig arbetsgi-
vare. Bland förvärvsarbetande kvinnor är det endast 56 
procent som är verksamma inom det privata näringslivet 
medan så många som 44 procent arbetar i den offentliga 
sektorn.

I landets 61 utsatta områden är andelen förvärvs- 
arbetande generellt lägre – särskilt bland kvinnorna. Men 
samma mönster vad gäller fördelningen mellan privat och 
offentlig sektor gäller för dem i de utsatta områdena som 
verkligen har ett arbete att gå till: 88 procent av män-
nen och 62 procent av kvinnorna arbetar i privat sektor. 
Således har 38 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna 

i de utsatta områdena en offentlig arbetsgivare. Bland 
männen är denna andel endast 12 procent.

Oberoende av om man granskar de för-
värvsarbetande i hela Sverige 
eller om man bara foku-
serar på dem som 
bor i de 61 utsatta 
områdena så ser 
man samma 
mönster: 
personer 
med 
utländsk 
bakgrund 
arbetar i 
något stör-
re utsträck-
ning i 
det privata 
närings- 
livet medan de 
som har svensk 
bakgrund i något 
större utsträckning är 
offentliganställda. 

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som arbetar i det privata 
näringslivet – skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

70,4%

73,5%

72,7%

77,1%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund
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Företagare och anställda

Att vara förvärvsarbetande innebär att man har ett arbe-
te att gå till, men begreppet säger inget om hur ofta eller 
hur mycket en person arbetar.

Begreppet förvärvsarbetande innefattar såväl anställ-
da som företagare – båda kategorierna består av personer 
som anses arbeta.

Hur ser det då ut i de utsatta områdena när det gäller 
just företagande vs anställning? Hur stor andel av de 
förvärvsarbetande är anställda och hur stor andel är 
företagare?

Återigen är det befolkningen i åldrarna 20–64 år som 
vi fokuserar på.

Av de förvärvsarbetande i de 61 utsatta områdena i 
landet är 5,7 procent företagare – en lägre andel än i 
övriga Sverige, där 8,1 procent av dem som arbetar är 
företagare.

Vi kan alltså konstatera dels att andelen förvärvs-

arbetande är klart lägre i de utsatta områdena än i 
övriga Sverige, dels att andelen företagare bland dem 
som ändå arbetar är lägre i de utsatta områdena. 
Sammantaget innebär det att man inte hittar särskilt 
många företag eller företagare i de utsatta områdena.

Det här är både ett problem och en potential. I ett 
antal olika undersökningar har man nämligen sett att 
intresset för egenföretagande är större i utsatta områ-
den än i övriga landet. Att så få personer i de utsatta 
områdena realiserar sina drömmar och verkligen startar 
och driver eget bolag indikerar att det finns extra stora 
reella eller upplevda hinder för egenföretagande i dessa 
områden.*

Å andra sidan kan det stora gapet mellan viljan att 
driva eget företag och förverkligandet av drömmarna 
ses som en potential. En ökning av antalet företagare i 
de utsatta områdena kan kanske vara en viktig nyck-
el till att få in fler av de boende i dessa områden på 
arbetsmarknaden.

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år  
som är företagare respektive anställda

• Anställd•  Företagare

8,0%

Sverige totalt

92,0%

Samtliga 61 
utsatta områden

94,3%

5,7%

Sverige  
exklusive de 61  

utsatta områdena

91,9%
8,1%

Utsatta områden
(32 st)

94,0%

6,0%

Riskområden
(6 st)

95,0%

5,0%
Särskilt utsatta 
områden (23 st)

94,5%

5,5%
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Vissa menar att det inte är bra om drivkraften för att 
starta företag ”bara” är att skaffa sig en sysselsättning – 
kanske efter att en längre tid ha misslyckats med att få 
en anställning. Med en sådan drivkraft brukar företag 
inte bli särskilt livskraftiga. Men det finns inget som 
säger att den stora viljan i de utsatta områdena att starta 
eget företag bara är en längtan efter sysselsättning. 
Entreprenörskap och drömmar om att förverkliga sina 
idéer finns det sannolikt också mycket av i de utsatta 
områdena, vilket skulle tala för att ett ökat företagande 
skulle bli något livskraftigt och positivt för de utsatta 
områdena.

Geografiska skillnader i företagande

I det särskilt utsatta området Fittja i Stockholms län är 
det så många som 9,4 procent av de förvärvsarbetande 
som är företagare. Det är därmed det utsatta område i 
landet som har högst andel företagare bland dem som 
förvärvsarbetar. Högt upp i denna lista hittar vi även 
Vårby, Hallunda/Norsborg, Ronna/Geneta/Lina och 
Östberga.

Intressant är att många av de särskilt utsatta områdena i 
Stockholms län hamnar högt upp i listan och alltså har 
förhållandevis stora andelar företagare. Och totalt sett 
ligger 16 av de 17 utsatta områdena med högst andel 
företagare i Stockholms län.

Tidigare i denna rapport har vi konstaterat att 
andelen förvärvsarbetande är relativt hög i huvud-
stadsområdet – både i utsatta och icke utsatta delar 
av Stockholms län. Nu ser vi alltså att många utsatta 
områden i detta län dessutom har en hög andel före-
tagare bland dem som förvärvsarbetar (vilka alltså är 
förhållandevis många i huvudstadsområdet). Totalt 
hamnar Stockholms län trea på listan över län med 
högst andel företagare bland personer i åldern 20–64 år 
som förvärvsarbetar: 

Gotlands län 12,2 %
Jämtlands län 9,9 %
Stockholms län 9,3 %
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Andelen företagare – skillnader mellan  
kvinnor och män
Andelen företagare bland landets förvärvsarbetande 
är mer än dubbelt så stor bland männen som bland 
kvinnorna. 10,6 procent av männen och 5,1 procent av 
kvinnorna är företagare. Samma mönster ser vi i landets 
utsatta områden, om än på lägre andelsnivåer: 7,4 pro-
cent av männen och 3,7 procent av kvinnorna är företa-
gare. Observera att dessa siffror visar andelen företagare 
bland dem i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar – inte 
bland samtliga invånare i dessa åldrar.

Vi har redan konstaterat att det är klart färre kvin-
nor än män som har ett arbete att gå till i de 61 utsatta 
områdena. Och andelen företagare bland dessa arbetande 
kvinnor är alltså hälften så stor som bland de arbetande 
männen. Sammantaget innebär det en ”dubbel effekt”, 
dvs. att det är riktigt ont om kvinnliga företagare i de 
utsatta områdena.

Bland de boende i åldern 20–64 år i landets 61 utsatta 
områden hittar vi totalt 3 314 kvinnor som är företagare. 
Motsvarande siffra bland männen är 8 214.

Åter igen kan man välja att se på den låga andelen 
företagare bland kvinnorna som en potential inför fram-
tiden. Kvinnligt företagande behöver inte vara något som 
bara uppmuntras och ökar i övriga landet – det bör även 
uppmuntras i de utsatta områdena.

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som är företagare – 
skillnader mellan kvinnor och män

5,1%

3,7%

5,2%

4,0%

3,2%

3,3%

10,6%

7,4%

10,8%

7,7%

6,5%

7,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Kvinnor

Män
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Andelen företagare – skillnader mellan 
svensk och utländsk bakgrund

Om man studerar gruppen förvärvsarbetande med 
utländsk bakgrund i åldern 20–64 år i hela Sverige så 
visar det sig att ca 8 procent av dem är företagare. Och 
letar man bland dem som har svensk bakgrund så hittar 
vi, även där, ca 8 procent företagare.

Om man bara fokuserar på de 61 utsatta områdena i 
Sverige så framkommer ett helt annat mönster vad gäller 

företagandet. I dessa områden är en relativt hög andel 
förvärvsarbetande med utländsk bakgrund (6,4 procent) 
företagare. Bland förvärvsarbetande med svensk bak-
grund i utsatta områden är däremot andelen företagare 
mycket låg (3,8 procent).

Alltså: de med svensk bakgrund som bor i utsatta 
områden och som har ett arbete att gå till är nästan 
uteslutande anställda – ytterst få med svensk bakgrund i 
dessa områden är företagare. 

Andelen av befolkningen i åldern 20–64 år som är företagare – 
skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

8,0%

3,8%

8,1%

4,4%

2,9%

3,1%

7,8%

6,4%

8,0%

6,9%

6,2%

6,1%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta
områden

Sverige exklusive de 61
utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden
(23 st)

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

8% 

Om man studerar gruppen 
för förvärvsarbetande 

med utländsk bakgrund 
i åldern 20-64 år i hela 

Sverige visar det sig att

av dem är företagare. Och 
letar man bland dem som 
har svensk bakgrund så  
hittar vi, även där, cirka  
8 procent företagare.
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Dagbefolkning och nattbefolkning

Många som arbetar pendlar långa sträckor till sina jobb. 
Andra har sin arbetsplats på nära håll, kanske till och 
med i hemmet. Därför skiljer man på begreppet ”dag-
befolkning”, de som jobbar i ett område under dagen, 
och ”nattbefolkning”, de som är skrivna på en adress i 
området och därmed är där under natten.

Dagbefolkningen kan bestå av personer som även 
ingår i områdets nattbefolkning, och då handlar det 
alltså om personer som både bor och arbetar i området. 
Men vissa personer i nattbefolkningen kanske åker iväg, 
utanför området, för att arbeta dagtid. Och på mot-
svarande sätt finns det personer som inte bor i området 
men som kommer dit dagtid för att arbeta.

Allt vi hittills behandlat i denna rapport har handlat 
om nattbefolkningen – de boende i olika områden. Men 
genom att granska ett områdes dagbefolkning får man 
en uppfattning om vilka arbetsgivare och arbetstillfällen 
som finns där, och därmed även vilken typ av kompe-
tens som finns och efterfrågas i området.

Först kan man konstatera att arbetsmöjligheterna i de 
utsatta områdena generellt är begränsade. De 61 områ-
den som definieras som utsatta är primärt bostadsområ-
den. Men naturligtvis finns det också en del arbetsgivare 
och arbetsplatser i dessa områden.

I de 61 utsatta områdena i landet är 211 448 personer 
det man kallar nattbefolkning, dvs. personer som bor i 
området, är mellan 20 och 64 år samt förvärvsarbetar i 
någon form och omfattning.

Endast 80 998 personer ingår i de 61 utsatta område-
nas dagbefolkning och arbetar i dessa områden dagtid.

Det innebär att en kraftig majoritet av de boende i de 
utsatta områdena som har ett arbete att gå till lämnar 
sitt bostadsområde för att ta sig till sin arbetsplats i ett 
icke utsatt område. Det kan t.ex. handla om att man 
bor i någon av de större städernas utsatta förorter, men 
pendlar in till stadens centrum eller till en annan, icke 
utsatt del av staden för att arbeta.

Mer exakt ser det ut som i diagrammet nedan.
Endast 22 procent av den ovan beskrivna dagbefolk-

ningen i de 61 utsatta områdena bor också i något utsatt 
område, vilket oftast är samma utsatta område som man 
arbetar i. Det innebär att hela 78 procent av dagbefolk-
ningen i de utsatta områdena bor i ett annat område än 
de arbetar i. Det kan vara ett annat utsatt område, men 
de pendlar hur som helst till en arbetsplats i ett utsatt 
område.

Och tittar man på nattbefolkningen, dvs. de för-
värvsarbetande personer i åldern 20–64 år som bor i 
ett utsatt område, så är det endast drygt 8 procent som 
också arbetar i samma område. Nästan 92 procent 
lämnar det utsatta området för att arbeta i ett icke utsatt 
område eller i ett annat utsatt område.

Antal personer som dagtid arbetar i ...

36 232

9 382

35 384

… de 32 utsatta områdena

… de 6 riskområdena

… de 23 särskilt utsatta områdena
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Eftersom Sveriges samlade dagbefolkning, dvs. alla i 
åldern 20–64 år som förvärvsarbetar i Sverige, uppgår 
till 4 914 893 personer och dagbefolkningen i de utsatta 
områdena ligger på 80 998 personer, är det endast 1,6 
procent av arbetstillfällena som återfinns i landets utsat-
ta områden. Detta kan jämföras med det vi tidigare 
konstaterat, nämligen att 5,4 procent av landets befolk-
ning bor i ett utsatt område. Man kan alltså konstatera 
att de utsatta områdena i landet primärt är bostads-
områden och att det är riktigt ont om arbetsgivare och 
arbetstillfällen där.

Inkomstnivåer 

De personer som ändå arbetar i något av de utsatta 
områdena skiljer sig en del från dag- 
befolkningen i övriga delar av landet. 
Inkomstnivåerna är lägre i de 
utsatta områdena och generellt 
gäller att ju högre grad av 
utsatthet ett område har, 
desto lägre inkomstnivåer 
hos dagbefolkningen.

I de 61 utsatta 
områdena har 66 
procent av dagbefolk-
ningen max 300 000 
kronor i årsinkomst. 
Motsvarande andel i icke 
utsatta delar av landet är 
56 procent. Med andra ord 
har 34 procent av dagbefolk-
ningen i utsatta områden och 
44 procent av dagbefolkningen i 
övriga landet mer än 300 000 kronor 
i årsinkomst. Dessa inkomstsiffror härrör 
från inkomst- och taxeringsåret 2017.

När man granskar skillnaden mellan olika nivåer av 
utsatthet så ser man följande: I de 32 utsatta områdena i 
landet har 63 procent av dagbefolkningen max 300 000 
kronor i årsinkomst. I de sex riskområdena är denna 
andel 65 procent och i de 23 särskilt utsatta områdena 
69 procent.

Personer med utländsk bakgrund som förvärvsarbetar 
har över lag klart lägre inkomster än vad de med svensk 
bakgrund har – och detta gäller inom dagbefolkningen 
i såväl utsatta som icke utsatta områden i landet.

 ”dagbefolkning”  
– de som jobbar  

i ett område  
under dagen,  

”nattbefolkning”  
– de som bor  

i området
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Privat och offentlig sektor

De arbetsgivare och arbetstillfällen som ändå finns i de 
utsatta områdena, av vilken karaktär är de?

Vi har tidigare visat hur nattbefolkningen fördelar sig 
mellan privat och offentlig sektor, men tittar man istäl-
let på dagbefolkningen, dvs. de som verkligen arbetar i 
de utsatta områdena, så ser det ut så här:

71 procent av landets alla förvärvsarbetande i åldern 
20–64 år arbetar i privat sektor (som anställda eller 
företagare) medan 29 procent har en offentlig arbets-
givare. I de 61 utsatta områdenas dagbefolkning ser 
det annorlunda ut – där är det bara 56 procent som 
arbetar i det privata näringslivet medan 44 procent är 
offentliganställda.

Extra många offentliganställda i dagbefolkningen 
finns i de särskilt utsatta områdena. Där har nästan 
hälften av de förvärvsarbetande i åldern 20–64 år en 
offentlig arbetsgivare.

Branscher och verksamheter

Endast ca 81 000 personer arbetar dagtid i de 61 utsatta 
områdena och utgör den så kallade dagbefolkningen. Vi 
har sett hur dessa personer fördelar sig mellan offentlig 
och privat sektor. Totalt sett finns det ca 12 000 arbets-
ställen i de 61 utsatta områdena i landet, vilket är en 
mycket liten andel av landets samtliga arbetsställen.

En lite mer detaljerad beskrivning av dessa ca 12 000 
arbetsställen i de utsatta områdena utgår från vilken 
bransch/verksamhet de tillhör. På så sätt får man en bild 
av vilken typ av arbetsgivare som finns och vilken typ 
av arbeten som bedrivs där. Statistiken som presenteras 
utgår från SCB:s indelning i branscher utifrån så kallade 
SNI-koder.

Observera att vi tidigare har tittat på dagbefolkning-
en, dvs. personerna som arbetar i de utsatta områdena. 
Nu fokuserar vi istället på arbetsgivarna och arbetsplat-
serna – det vi kallar arbetsställen.

Andelen av dagbefolkningen i åldern 20–64 år som 
förvärvsarbetar i privat näringsliv respektive offentlig sektor

70,9%

55,7%

71,1%

60,7%

55,2%

50,8%

29,1%

44,3%

28,9%

39,3%

44,8%

49,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
Privat näringsliv

Offentlig sektor
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Om man studerar hur stor andel av dessa arbetsstäl-
len som tillhör en viss bransch så ser man bland annat 
att de tre vanligaste branscherna i de utsatta områdena 
är handel, byggverksamhet och transport & magasine-
ring. Fyra av tio arbetsplatser sysslar med någon av dessa 
tre huvudverksamheter.

Branscher som är vanliga i andra delar av landet men 
som är ovanliga, relativt sett, i de utsatta områdena är bl.a. 
jordbruk, jakt och skogsbruk, tillverkning och olika verk-
samheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att det 
är ont om arbetsställen i de utsatta områdena och att 
det därför arbetar relativt få personer i dessa områden 
dagtid. De utsatta områdena är huvudsakligen bostads-
områden – inte arbetsområden. De arbetsgivare och 
arbetsställen som ändå finns i dessa områden sysslar 
ofta med handel, byggverksamhet eller transporter & 
magasinering.

Bransch

Andel av 
arbetsställen 
i de utsatta  
områdena

Andel av 
arbetsställen 
i övriga delar 

av landet

Handel 13,6% 13,2%

Byggverksamhet 13,3% 12,0%

Transport och  
magasinering 12,1% 3,7%

Annan 
 serviceverksamhet 8,9% 6,5%

Uthyrning, fastighets-
service, resetjänster 
och andra stödtjänster

8,6% 4,6%

Vård & omsorg,  
sociala tjänster 8,6% 7,0%

Utbildning 6,9% 4,3%

Hotell och restaurang 6,1% 3,8%

Kultur, nöje och fritid 4,5% 4,2%

Bransch

Andel av 
arbetsställen 
i de utsatta  
områdena

Andel av 
arbetsställen 
i övriga delar 

av landet

Verksamhet inom  
juridik, ekonomi,  
vetenskap och teknik

7,0% 13,5%

Informations- och  
kommunikations- 
verksamhet

3,8% 4,7%

Tillverkning 2,6% 5,5%

Fastighetsverksamhet 2,0% 3,1%

Jordbruk, jakt och 
skogsbruk 0,6% 10,6%

Finans- och  
försäkringsverksamhet 0,4% 1,1%

Branscher där det, relativt sett, finns många arbets-
ställen i de utsatta områdena jämfört med övriga delar 
av landet. Tabellen visar andelen arbetsställen.

Branscher där det, relativt sett, finns få arbetsställen 
i de utsatta områdena jämfört med övriga delar av 
landet. Tabellen visar andelen arbetsställen.

 Totalt 
finns det cirka  

12 000  
arbetsställen i  
de 61 utsatta  
områdena
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Öppen arbetslöshet

Att vara öppet arbetslös innebär att man inte är syssel-
satt samtidigt som man kan och vill arbeta samt aktivt 
söker efter ett arbete, vilket innebär att man är registre-
rad som arbetssökande.

I Sverige är totalt 3,3 procent av befolkningen i 
åldern 20–64 år öppet arbetslösa. Det är en nivå strax 
under EU-snittet. Det land i EU som har högst arbets-
löshet är Grekland medan den lägsta nivån återfinns i 
Tjeckien.

Nivån på öppen arbetslöshet varierar dock mycket 
inom Sverige. Olika grupper av befolkningen har helt 
olika nivåer på arbetslöshet.

Den statistik som redovisas nedan utgår från ålders-
gruppen 20–64 år, vilket innebär att personer som ännu 
inte fyllt 20 år samt personer som fyllt 65 år inte ingår i 
beräkningarna.

Öppen arbetslöshet – utsatta områden

När polisen definierar de utsatta områdena i landet sker 
det baserat på graden av kriminalitet och socioekono-
misk status. I polisens beskrivning av de utsatta område-
na nämner man att det i dessa geografiskt avgränsade 
områden finns ett antal riskfaktorer som kan leda till 
bristande framtidstro. Dessa faktorer är bland annat 
ohälsa, misslyckad skolgång och arbetslöshet.

Hög arbetslöshet är således en viktig förklaring till 
varför ett område utvecklas negativt och till sist defi-
nieras som utsatt. Tittar man på statistiken så bekräftas 
bilden av att de utsatta områdena har hög arbetslöshet.

I diagrammet nedan ser vi att den öppna arbetslös- 
heten är mycket högre (7,9 procent) i de 61 utsatta 
områdena än i övriga delar av landet (3,1 procent). Och 
även när man bara granskar de 61 utsatta områdena 
ser man att det finns ett släktskap mellan å ena sidan 
graden av utsatthet, å andra sidan hur hög arbetslös- 
heten är. I de 32 områden som definieras som utsatta  
är den öppna arbetslösheten ”endast” 6,8 procent medan 
den ligger på hela 10,0 procent i riskområdena och  
8,6 procent i de särskilt utsatta områdena.

Andelen öppet arbetslösa i åldern 20–64 år

3,3%

7,9%

3,1%

6,8%

10,0%

8,6%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
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I Sverige är  
totalt 3,3 % av  

befolkningen i åldern 
20–64 år öppet  

arbetslösa
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Om man sedan jämför enskilda utsatta områden med 
varandra ser man att det finns en mycket stor variation 
i den öppna arbetslösheten. I riskområdet Tjärna Ängar 
i Borlänge är det så många som 16,2 procent som är 
öppet arbetslösa medan det i Östberga och Solberga i 
Stockholms stad finns en öppen arbetslöshet på förhål-
landevis låga 4,1 procent.

Utöver Tjärna Ängar finns det fyra utsatta områden 
med en öppen arbetslöshet över 13 procent: Fröslunda, 
Vivalla, Rosengård och Lagersberg.

Återigen ser vi att det finns övergripande geogra-
fiska variationer i statistiken: de utsatta områdena i 
Stockholmsområdet har en i sammanhanget låg öppen 
arbetslöshet. Inget av de 22 utsatta områdena med  
högst öppen arbetslöshet i landet ligger i Stockholms 
län. Det särskilt utsatta området Rinkeby/Tensta har 
högst andel öppet arbetslösa i Stockholms län (9,3  
procent) och detta område hamnar ändå först på plats  

23 i listan. I botten av listan, där man hittar de om- 
råden som har lägst öppen arbetslöshet, dominerar  
däremot Stockholms län.

Skillnader mellan kvinnor och män

Nivån på den totala öppna arbetslösheten i Sverige 
är något högre bland männen (3,6 procent) än bland 
kvinnorna (3,1 procent). Och även om man studerar 
arbetslösheten i absoluta termer, dvs. antalet arbetslösa, 
så visar det sig att männen är i majoritet. Knappt 105 000 
män och ca 88 000 kvinnor är registrerade som öppet 
arbetslösa i landet.

Om man istället studerar andelen öppet arbetslösa 
enbart i de 61 utsatta områdena ser man att det i stort 
sett är ”dött lopp” mellan kvinnor och män: 7,9 procent 
av männen och 8,0 procent av kvinnorna i dessa 61 
områden definieras som öppet arbetslösa.

Andelen öppet arbetslösa i åldern 20–64 år  
– skillnader mellan kvinnor och män

3,1%

8,0%

2,8%

6,9%

9,9%

8,6%

3,6%

7,9%

3,3%

6,7%

10,0%

8,6%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Kvinnor
Män
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2,9%

4,7%

2,7%

4,2%

5,7%

4,8%

4,1%

8,7%

3,8%

7,2%

10,9%

9,5%

4,5%

10,3%

4,1%

8,5%

12,8%

11,4%

3,4%

9,2%

3,1%

7,8%

12,1%

10,0%

2,5%

5,8%

2,4%

5,0%

7,2%

6,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

18-24 år

25-29 år

30-34 år

35-49 år

50-64 år

Skillnader mellan olika åldrar

Om man studerar den öppna arbetslösheten i Sverige 
ser man att den når sin topp bland människor i åldern 
30–34 år – i alla fall om man utgår från den ålders-
indelning som SCB använder för denna statistik. 4,5 
procent av de personer i landet i åldern 30–34 år som 
kan och vill arbeta och som aktivt söker arbete har ännu 
inte lyckats i sina strävanden. I de 61 utsatta områdena 
i landet är mer än var tionde person i denna ålder öppet 
arbetslös. Och fokuserar man bara på riskområdena och 
de särskilt utsatta områdena så är andelen öppet arbets-
lösa en bra bit över 10 procent i denna ålderskategori.

Observera att diagrammet ovan omfattar åldrarna 
18–64 år (inte som tidigare 20–64 år).

Andelen öppet 
arbetslösa i 
åldern 18-64 år  
– skillnader 
mellan olika 
åldersgrupper

lediga tjänster
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7,4%

11,8%

6,8%

3,1%

7,4%

2,9%

3,7%

9,6%

3,4%

1,8%

5,8%

1,7%

2,8%

3,6%

2,7%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Förgymnasial utbildning

Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning
kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning
tre år eller längre 
(inkl forskarutbildning)

Uppgift saknas

 Även om arbetslösheten i de utsatta områdena är hög i 
alla åldersgrupper, så blir nivåerna mer modesta bland 
personer som fyllt 50 år. Och därmed uppvisar den 
öppna arbetslösheten ungefär samma mönster i de 
utsatta områdena som i övriga delar av landet – om än 
på en klart högre nivå totalt sett: en i sammanhanget låg 
nivå fram till 25-årsåldern (en period i livet då många 
studerar), höga nivåer i åldersgruppen 25–50 år och åter 
en något lägre nivå bland dem som fyllt 50 år.

Men om man detaljstuderar statistiken kan man 
skönja ytterligare en företeelse: att den öppna arbetslös-
heten ”hänger kvar” längre upp i åldrarna i de utsatta 
områdena än i övriga Sverige. Redan i åldersgruppen 
35-49 år kan man se en nedåtgående trend i icke utsatta 
delar av landet, medan den öppna arbetslösheten verkli-
gen minskar först i 50-årsåldern i de utsatta områdena. 
Detta indikerar att det är svårare – tar längre tid – för 
de boende i utsatta områden att skaffa sig ett arbete.

Skillnader mellan olika utbildningsnivåer

Vi har redan konstaterat att utbildningsnivåerna i de 
utsatta områdena över lag är lägre än i övriga Sverige. 
Det finns också ett tydligt samband mellan utbild-

ningsnivå och öppen arbetslöshet. Sammantaget leder 
det till något vi redan konstaterat flera gånger: att den 
öppna arbetslösheten är högre i utsatta än i icke utsatta 
områden.

Generellt gäller att ju högre utbildning, desto lägre 
öppen arbetslöshet. Detta gäller i såväl utsatta som icke 
utsatta delar av landet. Dock finns det en intressant 
iakttagelse, nämligen att den öppna arbetslösheten är 
högre bland dem som studerat vidare efter gymnasiet 
och läst en utbildning som är kortare än tre år, än bland 
dem som inte läst vidare efter gymnasiet. Lite förenklat 
kan man alltså säga att det krävs att man studerar vidare 
minst tre år efter gymnasiet för att det ska ge ett positivt 
utslag i statistiken över öppen arbetslöshet.

I diagrammet nedan ser vi också att den öppna 
arbetslösheten är förhållandevis hög bland de (relativt 
sett få) personer i de utsatta områdena som har skaffat 
sig en högre utbildning. Till exempel är nästan var 
tionde person som bor i ett utsatt område och som har 
en eftergymnasial utbildning på mindre än tre år öppet 
arbetslös. Bland personer med samma utbildning, men 
som bor i ett icke utsatt område, är denna andel endast 
3,4 procent. Diagrammet nedan omfattar åldrarna 
25–64 år.

Andelen öppet arbetslösa 
i åldern 25–64 år  

– skillnader mellan olika 
utbildningsnivåer
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Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

Andelen öppet arbetslösa i åldern 20-64 år  
– skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund

1,8%

3,5%

1,7%

3,1%

4,4%

3,7%

7,5%

9,3%

7,1%

8,4%

12,3%

9,5%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

Som vi ser i diagrammet finns det en stark koppling 
mellan personers ursprung och sannolikheten att de är 
öppet arbetslösa. Bland dem som har utländsk bak-
grund är den öppna arbetslösheten många gånger högre 
än bland dem som har svensk bakgrund. Och detta 
gäller generellt, oberoende av var i landet man gör ett 
nedslag. I såväl utsatta som icke utsatta delar av Sverige 
finner man nämligen mycket stora skillnader i öppen 
arbetslöshet när man jämför personer med svensk och 
utländsk bakgrund.

Visst är den öppna arbetslösheten extra hög i utsatta 
områden, och ju högre grad av utsatthet, desto fler öppet 

arbetslösa. Ändå verkar det inte primärt vara ett områ-
des definition som utsatt eller icke utsatt som förklarar 
hur hög den öppna arbetslösheten är, utan istället om de 
boende har svensk eller utländsk bakgrund.

Att arbetslösheten är så hög i de utsatta områdena 
har alltså ett samband med att det bor så många med 
utländsk bakgrund i dessa områden. Bland personer 
med svensk bakgrund i utsatta områden finner man 
visserligen något fler öppet arbetslösa än bland motsva-
rande personer i övriga landet. Ändå är andelen öppet 
arbetslösa personer med svensk bakgrund i de utsatta 
områdena förhållandevis låg.

”Det krävs att man studerar vidare”
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Det går mer än två öppet arbetslösa personer med 
utländsk bakgrund i icke utsatta delar av Sverige på  
varje öppet arbetslös person med svensk bak-
grund i ett utsatt område.

Om man vill fortsätta granska sam-
bandet mellan ursprung och öppen 
arbetslöshet i olika geografiska 
områden kan man bryta ner 
siffrorna ännu mer och special- 
studera olika kategorier av 
utrikesfödda och svenskfödda 
personer. Då får man följande 
diagram:

Bland de personer som har utländsk bakgrund är skill- 
naden i öppen arbetslöshet mycket stor mellan dem som 

är utrikesfödda och dem som är svenskfödda 
med två utrikesfödda föräldrar (dvs. 

mellan de två kategorier som ingår 
i begreppet utländsk bakgrund). 

Problemet med hög öppen arbets-
löshet är alltså mycket större 
bland de utrikesfödda än bland 
samtliga kategorier av svensk-
födda personer. Och detta feno-
men gäller i såväl utsatta som 
icke utsatta delar av Sverige.

Andelen öppet arbetslösa i åldern 
18–64 år  
– skillnader mellan svenskfödda 
och utrikesfödda

8,3%

10,0%

7,9%

8,9%

13,1%

10,2%

3,0%

4,2%

2,8%

4,1%

5,6%

4,1%

2,3%

4,0%

2,2%

3,8%

4,7%

4,1%

1,7%

3,4%

1,7%

3,0%

4,3%

3,6%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)

Utrikesfödda

Svenskfödda med två
utrikesfödda föräldrar

Svenskfödda med en
svenskfödd och en
utrikesfödd förälder

Svenskfödda med två
svenskfödda föräldrar
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Sammanfattning 
arbete och företagande

Andelen i åldern 20–64 år som förvärvsar-
betar, dvs. ”har ett arbete att gå till”, är drygt 
61 procent. I icke utsatta delar av landet är 
denna andel 80 procent.

Drygt 65 procent av de vuxna männen, 
men endast 57 procent av kvinnorna, i de 
utsatta områdena förvärvsarbetar. Andelen 
förvärvsarbetande är klart högre bland dem 
med svensk än bland dem med utländsk 
bakgrund.

Knappt 6 procent av de förvärvsarbetande i 
de utsatta områdena är företagare. I övriga 
landet är denna andel 8 procent.

7,9 procent av de boende i utsatta områden 
är öppet arbetslösa. I icke utsatta delar av 
landet är denna andel 3,1 procent. Även bland 
dem i utsatta områden som har en högre 
utbildning är arbetslösheten hög.

Arbetslösheten är extra hög bland dem som 
har utländsk bakgrund, och detta gäller i så-
väl utsatta som icke utsatta delar av landet.

Endast 81 000 personer har sin arbetsplats 
i landets utsatta områden, den så kallade 
dagbefolkningen. De utsatta områdena är 
huvudsakligen bostadsområden – inte ar-
betsområden.

De arbetsställen som ändå finns i de utsat-
ta områdena är till 56 procent i den privata 
sektorn. I övriga landet är denna siffra 71 
procent. De branscher som dominerar i utsat-
ta områden är handel, byggverksamhet och 
transport & magasinering.
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Ökade inkomster ger ökad köpkraft, vilket i sin tur 
gynnar lokal konsumtion av varor och tjänster och 
därmed även de näringsidkare som verkar i det egna 
bostadsområdet. Ökade inkomster hos befolkningen är 
därför inte bara ett resultat av en tidigare positiv utveck-
ling inom t.ex. utbildnings- eller arbetsmarknadsområ-
det, utan kan också vara en motor i områdenas framtida 
tillväxt.

Därför är det intressant att studera befolkningens 
inkomster och hur de varierar mellan olika områden i 
landet.

Medianinkomst

Om man utgår från alla svenskar i åldern 20–64 år och 
räknar ut en medianinkomst* ligger den på ca 315 000 
kronor per år. Man ska betänka att denna medianinkomst 
 är uträknad utifrån samtliga folkbokförda personer i 
Sverige i åldern 20–64 år, oberoende av deras syssel- 

sättning och typ av inkomster/ersättningar. I Sverige 
fanns vid det tillfälle då denna statistik sammanställdes 
(inkomst- och taxeringsåret 2017) nästan 5,8 miljoner 
personer i åldern 20–64 år.

När man sammanställer medianinkomsten för olika 
grupper av svenskar, och med fokus på de utsatta  
områdena, så ser det ut som i diagrammet på nästa sida. 
Statistiken är från inkomst- och taxeringsåret 2017.

Som vi ser varierar medianinkomsten mycket bero-
ende på vilket område en person bor i. Om vi studerar 
alla dem i åldern 20–64 år som bor i något av landets 
61 utsatta områden så ser vi att medianinkomsten ligger 
strax över 205 000 kronor – en kraftigt lägre nivå än 
vad som gäller i övriga Sverige. Och i stora drag gäller 
att ju högre grad av utsatthet, desto lägre median- 
inkomst. I de särskilt utsatta områdena är median- 
inkomsten knappt 189 000 kronor. I icke utsatta delar 
av landet ligger medianinkomsten på nästan 321 000 
kronor.

Ekonomi  
och inkomster
Människors inkomster spelar en stor roll. En inkomstökning för en 
person är inte bara något positivt för honom eller henne, utan de 
positiva effekterna sprider sig som ringar på vattnet.

*Med medianinkomst menas följande: Om man skulle ordna alla personer utifrån storleken på deras årsinkomst så skulle medianinkomsten vara den 
inkomst som ”mittenpersonen” i den rangordningen har. För den personen gäller alltså att det finns lika många personer med lägre inkomst som det 
finns personer med högre inkomst.

Lägre  
inkomster
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Medianinkomst i enskilda utsatta områden

Medianinkomsten varierar mycket mellan de 61 olika 
utsatta områdena. Bland de personer i åldern 20–64 
år som bor i Solberga, ett utsatt område i Stockholm, 
ligger medianinkomsten på i princip samma nivå (drygt 
314 000 kronor) som i riket totalt. Även i Östberga i 
Stockholm och Smedby i Upplands Väsby är median- 
inkomsten förhållandevis hög: ca 298 000 kronor i 
Östberga och ca 286 000 i Smedby.

Lägst medianinkomst bland de utsatta områdena 
finner vi i Lagersberg i Eskilstuna, Rosengård i Malmö 
och Tjärna Ängar i Borlänge. I dessa tre områden är 
medianinkomsten endast ca 84 000–88 000 kronor.

De tolv områden med högst medianinkomst är inte 
helt oväntat just utsatta områden, medan riskområden 
och särskilt utsatta områden hamnar betydligt längre 
ner i listan. Det särskilt utsatta område som har högst 
medianinkomst är Tynnered i Göteborg, som hamnar 
på plats 13 med sina dryga 236 000 kronor.

Det finns också tydliga geografiska mönster i statis-
tiken över medianinkomst: 21 av 25 utsatta områden i 
Stockholms län återfinns på den övre halvan av listan 

– många i dess absoluta topp. Lägst medianinkomst i 
Stockholms län (drygt 172 000 kronor) finns i Rinkeby/
Tensta.

Generellt är inkomstnivåerna högre i huvudstads-
området än i övriga Sverige, och detta är alltså något 
som visar sig även om vi bara fokuserar på de utsatta 
områdena.

I många utsatta områden i mindre och medel-
stora städer är medianinkomsten riktigt låg, t.ex. i 
Eskilstuna, Borlänge, Kristianstad, Landskrona, Örebro 
och Trollhättan. Även de fyra utsatta områdena i 
Malmö hamnar riktigt långt ner i listan med sina låga 
medianinkomster.

Om man räknar ut medianinkomsten för samtliga 
utsatta områden i Göteborg, så ligger den på drygt  
220 000 kronor. Det innebär att de utsatta områdena 
i detta geografiska område över lag har aningen högre 
medianinkomst än den man hittar i landets utsatta 
områden generellt (medianinkomsten i samtliga 61 
utsatta områden är drygt 205 000 kronor). I analysen av 
dessa siffror ska man också beakta att sju av nio utsatta 
områden i Göteborg är klassificerade som särskilt utsatta.

Medianinkomsten i kronor hos personer i åldern 20–64 år

315 296

205 344

320 816

233 731

176 790

188 796

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de
61 utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
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Vi har redan konstaterat att medianinkomsten är klart 
lägre i utsatta än i icke utsatta områden. Nu ser vi att 
skillnaderna också är stora mellan kvinnor och män när 
det gäller medianinkomst.

Dessa könsskillnader vad gäller inkomst hittar man i 
hela landet – såväl i utsatta som i icke utsatta områden. 
Men det är också tydligt att inkomstskillnaderna är 
större, relativt sett, mellan kvinnor och män i de utsatta 
områdena än i övriga landet. I utsatta områden har 
kvinnorna en medianinkomst som bara är 73 procent av 
männens medianinkomst. I icke utsatta delar av landet 
har kvinnorna en medianinkomst som är 83 procent av 
männens.

Generellt gäller att ju högre grad av utanförskap, 
desto större skillnader, relativt sett, mellan kvinnors och 
mäns medianinkomster. I de särskilt utsatta områdena 
har kvinnorna en medianinkomst som bara är 69 pro-
cent av männens.

Skillnader mellan kvinnor och män

Medianinkomsten i kronor hos kvinnor och män i åldern 20–64 år

286 847

174 470

292 128

203 653

146 517

152 876

347 359

238 082

353 278

264 021

203 443

222 370

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
Kvinnor
Män

I utsatta områden  
har kvinnorna en  
medianinkomst som bara  
är 73 procent av männens  
medianinkomst.

73%
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Medianinkomsten i kronor hos svenskfödda och 
utrikesfödda i åldern 20–64 år

185 126

226 665

190 134

299 019

234 827

323 332

278 647

340 984

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 61 utsatta
områdena

Utrikesfödda

Svenskfödda med
två utrikesfödda
föräldrar

Svenskfödda med
en svenskfödd och
en utrikesfödd förälder

Svenskfödda med
två svenskfödda
föräldrar

Skillnader mellan svenskfödda och  
utrikesfödda

Det finns också tydliga inkomstskillnader när man 
jämför svenskfödda och utrikesfödda personer. Dessa 
skillnader har naturligtvis ett samband med de 
skillnader vi redan presenterat, nämligen de mellan 
utsatta och icke utsatta områden. Det bor ju många 
utrikesfödda personer i de utsatta områdena. Men det 
är tydligt att parametern utrikesfödd slår igenom i sta-
tistiken även i icke utsatta områden. För i hela landet 
har de utrikesfödda betydligt lägre medianinkomst än 
de svenskfödda.

I diagrammet nedan finns en jämförelse mellan 

utsatta och icke utsatta delar av landet, och median- 
inkomsten presenteras för olika varianter av utrikesföd-
da och svenskfödda personer.

Som vi ser så har utrikesfödda personer i icke utsatta 
områden en avsevärt lägre medianinkomst (knappt 
227 000 kronor) än sina svenskfödda grannar. Samma 
skillnader hittar vi i de utsatta områdena även om vi 
där rör oss på lägre nivåer av medianinkomster för 
såväl utrikesfödda som svenskfödda.

Medianinkomsten för utrikesfödda (och även 
för svenskfödda) är också lägre i de särskilt utsatta 
områdena. Det finns alltså ett tydligt samband mellan 
medianinkomst och områdets grad av utsatthet – något 
vi redan tidigare konstaterat.

”I särskilt utsatta områden är  
kvinnors medianinkomst 69 procent 

av männens” 
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Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är det som i vardagligt tal kallas 
socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består dels av 
försörjningsstöd, dels av det som brukar kallas ”stöd 
till livsföringen i övrigt”. Det ekonomiska biståndet är 
samhällets yttersta sociala skyddsnät.

Att studera andelen hushåll som har ekonomiskt 
bistånd ger en bild av hur många som har svårt att klara 
av sin ekonomi och som behöver ekonomisk hjälp från 
det offentliga.

Betydligt fler hushåll i utsatta områden har idag 
ekonomiskt bistånd – jämfört med hushåll i icke utsatta 
delar av landet. I de 61 utsatta områdena får totalt drygt 
13 procent av hushållen ekonomiskt bistånd. I övriga 
delar av landet är det endast drygt 3 procent som får 
sådant ekonomiskt stöd.

Det finns också ett mycket tydligt samband mellan 
graden av utsatthet och förekomsten av ekonomiskt 
bistånd: ju mer utsatt ett område är, desto högre andel 
av hushållen har ekonomiskt bistånd. Detta samband 
gäller på aggregerad nivå och det kan naturligtvis finnas 
enskilda områden som bryter mönstret och som utgör 
”undantag från regeln”.

I de 32 utsatta områdena, dvs. områden med den 
lägsta graden av utsatthet, är det ”endast” ca 10 procent 

av hushållen som har ekonomiskt bistånd. I riskområ-
dena är denna andel 16 procent och i de särskilt utsatta 
områdena drygt 16 procent.

När man går igenom samtliga utsatta områden i 
landet och studerar hur vanligt det är med ekonomiskt 
bistånd finner man mycket stora skillnader mellan 
enskilda områden. I fyra av områdena har över 30 
procent av hushållen ekonomiskt bistånd: Tjärna Ängar 
i Borlänge (39,8 procent), Rosengård i Malmö (37,7 
procent), Lagersberg i Eskilstuna (36,1 procent) och 
Fröslunda i Eskilstuna (31,5 procent).

Lägst andel hushåll med ekonomiskt bistånd finns i 
Smedby i Upplands Väsby (2,9 procent) och i Östberga 
och Solberga i Stockholm (3,7 respektive 4,0 procent).

Återigen finner vi tydliga geografiska mönster i stati- 
stiken: i utsatta områden i Stockholms län är andelen 
hushåll med ekonomiskt bistånd förhållandevis lågt, 
medan det är klart högre i utsatta områden i städer som 
Borlänge, Eskilstuna, Malmö, Örebro, Norrköping, 
Linköping, Trollhättan och Kristianstad.

De utsatta områdena i Göteborg finns utspridda i 
listan över andelen hushåll med ekonomiskt bistånd. 
I en del områden är det förhållandevis få hushåll som 
får denna typ av ekonomiskt stöd. Men i merparten av 
Göteborgsområdena är andelen hushåll med ekonomiskt 
bistånd hög.

Hushåll med ekonomiskt bistånd

3,7%

13,3%

3,3%

9,7%

16,0%

16,2%

Sverige totalt

Samtliga 61 utsatta områden

Sverige exklusive de 
61 utsatta områdena

Utsatta områden (32 st)

Riskområden (6 st)

Särskilt utsatta områden (23 st)
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Sammanfattning 
ekonomi och inkomster

Medianinkomsten (årsinkomst) för personer i 
åldern 20–64 år som bor i något utsatt områ-
de är drygt 205 000 kronor. I övriga landet är 
denna medianinkomst nästan 321 000 kronor.

Inkomsterna varierar kraftigt mellan olika 
utsatta områden och i vissa av dem är den så 
låg som ca 85 000 kronor.

I hela landet gäller att männens median- 
inkomst är klart högre än kvinnornas. Skillna- 
derna är extra stora, relativt sett, i utsatta om-
råden: där har kvinnorna en medianinkomst 
som bara är 73 procent av männens medan 
kvinnorna i andra delar av landet har en 
medianinkomst som når upp till 83 procent 
av männens.

Personer med utländsk bakgrund har över 
lag klart lägre medianinkomst än de med 
svensk bakgrund.

I de utsatta områdena har drygt 13 procent av 
hushållen någon form av ekonomiskt bistånd 
(= socialbidrag). I övriga landet är det endast 
drygt 3 procent som har denna form av eko-
nomiskt stöd.
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En bättre bild  
av verkligheten
Stiftelsen The Global Village är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår 
styrelse består av ledamöter med skilda politiska uppfattningar samt 
olika kulturell och religiös bakgrund, men vi är eniga om att det behövs 
nya idéer och innovativa policyförslag för att förbättra integrationen 
och bryta utanförskapet. Vår uppgift är inte att ge svaren, utan att  
öka kunskapen om situationen i utsatta områden och möjliggöra ett 
lösningsorienterat samtal mellan politiker och medborgare om ett 
antal kritiska frågor kopplade till integration. Samtalen måste föras 
såväl bland politikerna i riksdagen som i fikarummen på våra arbets-
platser. Järvaveckan, politikerveckan som arrangeras av Stiftelsen  
The Global Village är också en viktig arena för debatten.
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Hur bryter vi bostadssegregationen?

De utsatta områdena är idag kraftigt segregerade, vilket 
leder till försvårad integration, försvagat näringsliv och 
ökad osäkerhet. Sverige skulle må bättre av mer blanda-
de bostadsområden – men hur kan den etniska segre-
gationen brytas på bästa sätt? Bör det skapas förutsätt-
ningar för att locka köpstarka och välutbildade invånare 
till de utsatta områdena genom att blanda upp bostads-
bestånden och bygga nytt i en högre prisklass? Eller är 
lösningen fler små och billiga hyresrätter, som kan locka 
unga som söker ett första eget boende?

Hur skapar vi en fungerande skola?

155 973 barn och unga vuxna under 20 år bor i landets 
utsatta områden och riskerar att hamna i ett livslångt 
utanförskap. En bra och trygg skolgång är en av de 
starkaste skyddsfaktorerna mot senare sociala problem, 
exempelvis kriminalitet. Trots mer skolpeng till utsatta 
områden ser vi ännu inte önskat resultat. Behövs det en 
kriskommission för att åtgärda de största problemen i 
grundskolor och gymnasieskolor i utsatta områden? Bör 
man införa omdöme i ordning och uppförande för att 
förbättra miljön i klassrummet? Ska elever som inte får 
godkänt gå i obligatorisk sommarskola? 

Hur får vi fler i arbete?

Trots att kvinnorna i utsatta områden är bättre utbildade 
än männen, är det färre som har eller söker arbete. Vilka 
satsningar behövs för att främja kvinnligt företagande 
och deltagande på arbetsmarknaden? Ska företag som 
etablerar sig i utsatta områden få subventioner av olika 
slag? Bör arbetsgivaravgiften slopas för anställda som bor 
i ett utsatt område? Och hur tidigt kan unga komma ut 
på arbetsmarknaden för att få förebilder och insikt i olika 
yrken? Kan möjligheten till arbetspraktik och feriejobb 
utökas i samarbete mellan kommuner och näringsliv?

Hur ökar vi kunskapen?

Av Sveriges 290 kommuner har 27 något eller några 
utsatta områden. Behövs det nya forum för samverkan 
och utbyte av erfarenheter mellan dessa kommuner  
och övriga myndigheter? Hur mycket data och inform- 
ation finns tillgänglig? Krävs det en bättre statistik 
över etniska gruppers utbildning, arbetsmarknadsdel-
tagande, inkomster och företagande för att öka inte-
grationen? Eller är den sortens etnisk statistik tvärtom 
ett hot mot den personliga integriteten och farlig för 
samhällsutvecklingen?
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Summary  
Demography and residents
In Sweden, 556,000 people are resident in the 
61 deprived areas. Together, they account for 
5.4% of Sweden’s population. Almost half of 
them live in one of the particularly deprived 
areas.

Deprived areas are located exclusively in the 
southern half of the country, most of which are 
found in the metropolitan regions.

The population in the deprived areas is relati-
vely young and three out of four have a foreign 
background.

In addition to Sweden, the most common 
countries of birth in the deprived areas are 
Iraq, Syria, Somalia, Poland and Turkey.

The inhabitants of the deprived areas are 
generally more often overcrowded than people 
in other parts of the country. The average 
household in the deprived areas in 2.5 people, 
compared to 2.2 people in the rest of Sweden. 
In addition, housing is generally smaller in the 
deprived areas, which reinforces the percep-
tion of overcrowding.

Tenancies dominate the deprived areas, app-
roximately three out of four dwellings have this 
form of tenure, compared with 27% in the rest 
of the country.

Summary  
Education
In the deprived areas, 70% of those who move 
on from primary school (grade nine) meet the 
eligibility requirements for upper secondary 
vocational programmes. In the rest of Sweden, 
nearly 87% of grade nine pupils meet these 
requirements.

Girls and youngsters with a Swedish back-
ground clearly meet the eligibility require-
ments better than boys and those with foreign 
backgrounds.

Among those who go on to study at seconda-
ry school, the pass rate, the proportion who 
graduated four years after starting secondary 
education, was lower in the deprived areas 
(just over 46%) than in other parts of the coun-
try (just over 73%). Girls and youngsters with 
a Swedish background also come out on top 
when it comes to this pass rate.

The adult population (25–64 years old) in the 
deprived areas also has a clearly lower level  
of education than in the rest of Sweden. 16% 
of adults in the deprived areas have a post- 
secondary education of at least three years.  
In the rest of the country, this proportion is 
nearly 28%.
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Summary  
Work and entrepreneurship
In the country’s deprived areas, the proportion 
of 20–64 year olds in employment, i.e. ”have a 
job to go to”, is just over 61%. In non-vulnerable 
parts of Sweden, this proportion is 80%.

Just over 65% of men, but only 57% of women, 
in the deprived areas are gainfully employed. 
The proportion of gainfully employed is clearly 
higher among those with a Swedish than 
among those with a foreign background.

Of the gainfully employed in the deprived are-
as, almost 6% are entrepreneurs. In the rest of 
the country, that proportion is 8%.

7.9% of the residents in deprived areas are 
openly unemployed. In non-vulnerable parts 
of Sweden, that proportion is 3.1%. Unemploy-
ment is also high among those in deprived 
areas with higher education, .

Unemployment is particularly high among 
those of a foreign background, and this applies 
in both vulnerable and non-vulnerable parts of 
the country.

Only 81,000 people hold daytime jobs in the 
country’s deprived areas, the so-called day 
population. The deprived areas are mainly resi-
dential areas – not working areas.

56% of the workplaces that are in the deprived 
areas are in the private sector. In the rest of 
the country, this proportion is 71%. The domi-
nant industries in deprived areas are trade, 
construction and transport & storage.

Summary 
Economy and income
The average income (annual income) of people 
aged 20–64 living in a deprived area is just 
over SEK 205,000. In the rest of the country, 
the average income is nearly SEK 321,000.

Incomes vary greatly between different de-
prived areas and in some of them the average 
income is as low as SEK 85,000.

Throughout the country, men’s average inco-
mes are clearly higher than those of women. 
The differences are particularly great, in 
relative terms, in deprived areas: women have 
an average income of only 73% of that of men, 
while women in other parts of the country 
have an average income of up to 83% of that 
of men.

People of a foreign background generally have 
a lower average income than those with a 
Swedish background.

In the deprived areas, just over 13% of house-
holds have some form of financial assistance 
(= social contribution). In the rest of the coun-
try, just over 3% have this form of financial 
support.
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Dulmarka  
Waxbarashada
Aagaga hooseeyo, 70% ee kuwa ka dhaqaaqo 
dugsiga koowaad (fasalka sagaalaad) waxay 
buuxiyaan sharuudaha u qalmida oo barnaa-
mijyada shaqada dugsiga sare ee kore. Inta 
kale ee Sweden, ku dhawaadkii boqolkiiba 
87% ee ardayda fasalka sagaalaad way buuxiy-
aan sharuudahaan.

Gabdhaha iyo dhalinyarada leh taariiqda 
Swedish-ka waxay si cad u buuxiyeen sharuu-
daha u qalmida oo ka wanaagsan wiilasha iyo 
kuwa leh taariiqaha ajaanibta.

Kuwa ka midka ah kuwa wax ka barto dugsiga 
sare, heerka baasitaanka, saamiga ka qalinja-
biyay afarsano kadib bilaabida waxbarashada 
dugsiga sare, way ka hooseysay aagaga hoo-
seeyo (oo dhaafsan boqolkiiba 46%) qeyba-
ha wadanka (oo dhaafsan boqolkiiba 73%). 
Gabdhaha iyo dhalinyarada taariiqda Swedish 
sidoo kale waxay ku soo baxeen dusha markii 
ay timaado heerka baasitaankaan.

Dadka weynta (25–64 sanno jir) oo aagaga 
hooseeyo sidoo kale waxay leeyihiin heer 
cad ee waxbarashada badelkii inta kale ee 
Sweden. 16% ee dadka weyn ee aagaga hoo-
seeyo waxay leeyihiin waxbarashada dugsiga 
sare dhaafsan oo ugu saddex sanno. Inta kale 
ee wadanka, saamiga ku dhawaad waa 28%.

Dulmarka  
Tirikoobka iyo dagayaasha
Gudaha Sweden, 556,000 qof ayaa dagan 61 
aagaga hooseeyo Si wadajir ah, waxay gaaray-
aan boqolkiiba 5.4% ee dadka reer Iswiidhan. 
Ku dhawaad bar iyaga ah ayaa ku nool mid ka 
mid ah aagaga sida gaarka ah u hooseeyo.

Aagaga hooseeyo waxay ku taalaa gaar ahaan 
bar koonfurta wadanka ah, oo intooda badan 
laga helo gobolada dadka badan.

Dadka ku nool aagaga hooseeyo caadi ahaan 
yar sadex markii laga saaro afar waxay leeyihii 
taariiq ajaanib.

Intaas waxaa dheer Sweden, wadamada ugu 
caansan ee dhalashada aagaga hooseeyo waa 
Iraq, Siiriya, Soomaaliya, Bolan iyo Turki.

Dagayaasha aagaga hooseeyo inta badan guud 
ahaan waa qeybo dad badan ee wadanka. Isku 
celceliska qoyska ee aagaga hooseeyo ee 2.5 
dadka, markii la barbardhigay 2.2 qof ee inta 
kale Sweden. Waxaa intaas dheer, guud ahaan 
way ku yaryihiin aagaga hooseeyo, taas oo 
xoojiso aragtida buux dhaafa.

Kireystayaasha buuxdhaafiyay aagaga hoo-
seeyo, qiyaastii sadex markii laga saaro afar 
hoy waxay leeyihiin qaabka muddada, markii 
la barbardhigo boqolkiiba 27% ee inta kale ee 
wadanka.
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Dulmarka  
Shaqada iyo gacansiga
Aagaga hooseeyo wadanka, saamiga 20–64 
sanno jirka ee shaqada, tusaale ahaan, ”hays-
to shaqo aado”, oo dhaafsan boqolkiiba 61%. 
Qeybaha aan nugleyn ee Sweden, saamigaan 
waa 80%.

Oo dhaafsan boqolkiiba 65% ee ragga, laakin 
kaliya boqolkiiba 57% ee dumarka, aagaga hoo-
seeyo si joogta ah yay u shaqeeyaan. Saamiga 
shaqada joogtada ah si cad ayay ugu sareysaa 
kuwa Swedish-ka ah badelkii kuwa leh taariiqda 
ajaanibta.

Shaqada joogtada ah ee aagaga hooseeyo, ku 
dhawaadkii boqolkiiba 6% waa ganacsadayaas-
ha. Inta ka dhiman wadanka, saamigaas waa 8%.

Boqolkiiba 7.9% ee dagayaasha aagaga hoose-
eyo si furan ayay shaqo la’aan u yihiin. Qeybaha 
aan nugleyn ee Sweden, saamigaas waa 3.1%. 
Shaqo la’aanta sidoo kale way ku sareysaa kuwa 
aagaga hooseeyo ee leh waxbarashada sareyso.

Shaqo la’aanta si gaar ah ayay uga sareysaa 
kuwa taariiqaha ajaanibta, oo tani waxay qusey-
saa labada qeybaha nugul iyo aan nugleyn ee 
wadanka.

Kaliya 81,000 dad ah ayaa qabto shaqooyinka 
waqtiga maalinta ee aagaga hooseeyo ee wa-
danka, waxa loo yaqaana dadka waqtiga maalin-
ta. Aagaga hooseeyo gaar ahaan waa aagaga 
deegaanka – aagaga aan shaqeyneyn.

Boqolkiiba 56% ee goobaha shaqada ee ku 
taalo aagaga hooseyso waa qeyb gaar ah. Inta 
ka dhiman wadanka, saamigaan waa 71%. Wars-
hadaha ugu badan ee aagaga hooseeyo waa 
ganacsiga, dhismaha iyo gaadiidka & keydka.

Dulmarka  
Dhaqaalaha iyo daqliga
Isku celceliska daqliga (daqliga sannadlaha) ee 
dadka da’da 20–64 ee ku nool aaga hooseeyo 
waxay ka badantahay SEK 205,000. Inta kale 
ee wadanka, daqliga isku celceliska wuxuu u 
dhowyahay SEK 321,000.

Daqliyada si weyn ayay uga kala duwanyihin 
si u dhaxeyso aagaga hooseyso iyo qaarkood 
daqliga isku celceliska sida hooseyso ee SEK 
85,000.

Inta lagu jiro wadanka, daqliyada isku cel-
celiska ragga si cad ayay uga sareeyaan kuwa 
dumarka. Kala duwanaanshaha si gaar ah 
ayay ugu sareeyaan, sida erayada la xiriiro, 
aagaga hooseyso: dumarka waxay leeyihiin 
daqli isku celcelis ah oo kaliya boqolkiiba 73% 
ee raggaas, iyada dumarka qeybaha kale ee 
wadanka ay leeyihiin daqli isku celcelis ah oo 
illaa boqolkiiba 83% ee raggaas.

Dadka leh taariiqda ajaanibta guud ahaan 
waxay leeyihiin daqliga isku celceliska ragga 
badelkii kuwa leh taariiqda Swedish-ka.

Aagaga hooseyso, oo dhaafsan boqolkiiba 13% 
ee qoysaska waxay leeyihiin caawinta dhaqaa-
laha qaar (= tabarucaada bulshada). Inta kale 
ee wadanka, oo dhaafsan boqolkiiba 3% waxay 
leeyihiin qaabkaan oo taageerada dhaqaalaha 
ah.
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الملخص
التعليم

في المناطق المحرومة، ٪70 ممن ينتقلون من 
المرحلة االبتدائية )الصف التاسع( يستوفون متطلبات 

األهلية للبرامج المهنية الثانوية العليا. وفي بقية 
السويد، يستوفي ما يقرب من ٪87 من تالميذ الصف 

التاسع هذه المتطلبات.

ومن الواضح أن الفتيات والشباب الذين لديهم خلفية 
سويدية يستوفون متطلبات األهلية أفضل من األوالد 

وذوي الخلفيات األجنبية.

من بين أولئك الذين يستكملون الدراسة في المدرسة 
الثانوية، كان معدل النجاح، وهو نسبة الذين تخرجوا 

بعد أربع سنوات من بدء التعليم الثانوي، أقل في 
المناطق المحرومة )أكثر من ٪46 بقليل( مقارنةً 

بأجزاء أخرى من البالد )أكثر من ٪73 بقليل(. تأتي 
الفتيات والشباب ذوي الخلفية السويدية أيًضا في 

المقدمة عندما يتعلق األمر بمعدل النجاح هذا.

والسكان البالغون )64-25 سنة( في المناطق 
المحرومة لديهم أيًضا مستوى تعليمي أقل بشكل 

واضح من بقية السويد. تلقى ٪16 من البالغين في 
المناطق المحرومة تعليًما ما بعد الثانوي لمدة ثالث 
سنوات على األقل. وفي بقية البالد، تبلغ هذه النسبة 

ا. %28 تقريبً

الملخص
الديمغرافيا والسكان

في السويد، يعيش 556000 شخص في 61 منطقة 
محرومة. ويمثلون مًعا نسبة ٪5.4 من سكان السويد. 

يعيش ما يقرب من نصفهم تحديًدا في واحدة من 
المناطق المحرومة.

تقع المناطق المحرومة حصرًا في النصف الجنوبي 
من البالد، ويقع معظمها في المناطق الحضرية.

ا  السكان في المناطق المحرومة هم من الشباب نسبيً
وثالثة من كل أربعة منهم لديهم خلفية أجنبية.

وفضاًل عن إلى السويد، فإن أكثر بلدان الوالدة شيوًعا 
في المناطق المحرومة هي العراق وسوريا والصومال 

وبولندا وتركيا.

وعادةً ما يكون تكدس السكان في المناطق المحرومة 
أكثر بكثير من غيرهم في المناطق األخرى من 

البالد. يبلغ متوسط عدد أفراد األسرة في المناطق 
المحرومة 2.5 شخص، مقارنة برقم 2.2 شخص في 

بقية السويد. باإلضافة إلى ذلك، يقل حجم المسكن 
عموًما في المناطق المحرومة، مما يعزز الشعور 

باالكتظاظ.

تهيمن فكرة اإليجارات على المناطق المحرومة، 
حيث يوجد ما يقرب من ثالثة من أصل أربعة 

مساكن بها هذا النوع من الحيازة، مقارنةً بنسبة 27٪ 
في باقي البالد.
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الملخص
العمل وريادة األعمال

في المناطق المحرومة في البالد، تزيد قلياًل نسبة 
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاًما 

ويعملون أي ”لديهم وظيفة للذهاب إليها” عن 61٪. 
تبلغ هذه النسبة في األجزاء غير الضعيفة من السويد 

.80٪

يعمل بأجر ما يزيد قليالً عن نسبة %65 من الرجال، 
ولكن تقل هذه النسبة إلى %57 بالنسبة للسيدات في 
المناطق المحرومة. ويبدو واضًحا أن نسبة العاملين 
بأجر أعلى بين من هم بخلفية سويدية مقارنةً بأولئك 

الذين لديهم خلفية أجنبية.

يوجد نحو %6 من أصحاب المشاريع من العاملين 
بأجر في المناطق المحرومة. تبلغ هذه النسبة %8 في 

بقية البالد.

تبلغ نسبة العاطلين عن العمل عالنيةً في المناطق 
المحرومة %7.9. تبلغ هذه النسبة في األجزاء غير 

الضعيفة من السويد ٪3.1. تُعد البطالة مرتفعة أيًضا 
بين ذوي التعليم العالي في المناطق المحرومة.

البطالة مرتفعة بشكل خاص بين ذوي الخلفية 
األجنبية، وهذا ينطبق على كل من األجزاء الضعيفة 

وغير الضعيفة من البالد.

يشغل 81,000 شخص فقط وظائف نهارية في 
المناطق المحرومة في البالد، ما يُطلق عليه السكان 

النهاريين. تُعد المناطق المحرومة مناطق سكنية 
أساًسا - وليست مناطق عمل.

توجد ٪56 من أماكن العمل الموجودة في المناطق 
المحرومة في القطاع الخاص. وتبلغ هذه النسبة 71% 
في بقية البالد. أما الصناعات المهيمنة فهي المناطق 

المحرومة هي التجارة والبناء والنقل والتخزين.

الملخص
االقتصاد والدخل

يبلغ متوسط الدخل )الدخل السنوي( لألشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين 64-20 عاًما والذين يعيشون في 

منطقة محرومة أكثر من 205,000 كرونة سويدية 
بقليل. وفي بقية البالد، يبلغ متوسط الدخل 321,000 

ا. كرونة سويدية تقريبً

ا كبيرًا بين المناطق المحرومة  تختلف الدخول اختالفً
المختلفة، وفي بعض منها ينخفض متوسط الدخل 

إلى 85,000 كرونة سويدية.

ومن الواضح أن متوسط دخل الرجال في جميع أنحاء 
البالد أعلى من دخل النساء. االختالفات كبيرة بشكل 
خاص من الناحية النسبية ففي المناطق المحرومة: 

يبلغ متوسط دخل النساء ٪73 فقط من دخل الرجال، 
بينما يبلغ متوسط دخل النساء في أجزاء أخرى من 

البالد ٪83 من دخل الرجال.

متوسط دخل األشخاص ذوي الخلفية األجنبية عموًما 
أقل من األشخاص ذوي الخلفية السويدية.

في المناطق المحرومة، يحصل ما يزيد قليالً علي 
%13 من األسر على شكل من أشكال المساعدة 

المالية )= المساهمة االجتماعية(. وفي بقية البالد، 
لدى ما يزيد قليالً عن %3 هذا الشكل من الدعم 

المالي.
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