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Sveriges utanförskapsområden
• Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av
Moderaterna tagit fram statistik vad gäller
befolkningen på stadsdelsnivå, så kallade SAMSområden. Samtliga områden har gåtts igenom.

• De områden med en förvärvsfrekvens under 50
procent i åldern 20-64 år har valts ut. De områden
definierar vi som utanförskapsområden.
• Områden med mer än 20 procent studenter har
sorterats bort.

Sveriges 130 utanförskapsområden

• I 130 områden i Sverige är utanförskapet särskilt stort; färre
än hälften i arbetsför ålder arbetar.
• År 2014 hade hela 74 procent utländsk bakgrund i dessa
områden jämfört med 22 procent i Sverige som helhet.
• I dessa områden brister såväl jobben som skolan och
tryggheten.

Jobben
• Färre än hälften i arbetsför ålder arbetar.

• Bidragsberoendet är utbrett.
• I en majoritet av områdena jobbar kvinnor i mindre utsträckning,
och är mer bidragsberoende, än män. Skillnaderna är betydligt
större än genomsnittet i Sverige.
• Göteborg och Malmö är de kommuner som har allra flest
utanförskapsområden hela 28 respektive 20 områden hör till
dessa kommuner.

Jobben
• Uppemot 50 000 fler personer skulle vara i
arbete om förvärvsfrekvensen i
utanförskapsområden var den samma som för
riket i stort.
• Om alla av dem fick ett arbete skulle det,
försiktigt räknat, innebära uppemot sex miljarder
kronor mer i kommunala skatteintäkter och
arbetsgivaravgifter varje år.

Skolan
• I vissa av områdena är det uppemot hälften av
befolkningen som endast har förgymnasial utbildning.
• I det utanförskapsområde som är störst till invånarantal
sett, Norra Rinkeby, hade exempelvis endast 58,7
procent av killarna och 71,1 procent av tjejerna som
gick ut årskurs nio vårterminen 2014
gymnasiebehörighet.

Tryggheten
• I områden med svag socioekonomisk status är
otryggheten större än i områden med hög
förvärvsfrekvens och stark ekonomisk utveckling.
• I särskilt utsatta områden är kriminell påverkan på
lokalsamhället, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt
uppdrag samt parallella samhällsstrukturer allvarlig
problematik.
• I utsatta områden var antalet anmälda skjutningar per 100
000 i befolkningen fem gånger vanligare än i övriga delar
av landet år 2014.

Prioriterade reformer för att vända utvecklingen
- Moderaterna lägger fram reformerna i riksdagen i höst
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Förstajobbet-anställning



Nolltolerans mot dåliga
skolor



Minst 2 000 nya poliser



Förstajobbet-avdrag



Allmän försöka från två års
ålder och premiera förskolors
arbete med språkinlärning



Förstärkt polisiär närvaro i
utanförskapsområden



Jobbstimulans i bidrag
och ersättningar



En timme mer undervisning
per dag, med start i
lågstadiet



Skärpta straff för attacker
mot blåljuspersonal



Fördubbla taket i RUTavdraget



Mer blandade klasser med
aktivt skolval och gemensamt
kösystem för fristående och
kommunala skolor



Krav på myndigheter att
jämställa kvinnor och män



Satsningar på utrikes
föddas företagande



Fler förstelärare med högre
lön i utanförskapsområdena



Stärkta insatser mot
hedersrelaterat våld och
förtryck



Kompetenskartläggning
från första dagen för
asylsökande som kommer
till Sverige



Nytt gymnasieprogram som
kombinerar
språkintroduktion och
yrkesintroduktionen



Handlingsplan för att stärka
Sveriges socialsekreterare



Obligatorisk
samhällsorientering med
samhällstest



Obligatorisk lovskola från
årskurs sex för alla som
riskerar att halka efter



Utbildningsplikt för
nyanlända vuxna som
saknar grundskola



Obligatorisk läxhjälp till alla
elever från årkurs 4 till 9



Bidragstak för stärkt
arbetslinje



Skärpta aktivitetskrav i
etableringsersättning och
försörjningsstöd



Hembesök i alla
kommuners arbete med
försörjningsstöd

