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Så brister jobben, skolan och tryggheten

Inom några år riskerar motsvarande en miljon människor att befinna sig i utanförskap och
bidragsberoende. Det är en oacceptabel utveckling.
Medan den starka konjunkturen bidrar till att de som står närmast arbetsmarknaden får jobb,
kommer andra allt längre ifrån möjligheten att försörja sig själva. Arbetsmarknaden blir alltmer
tudelad. Unga utan gymnasieexamen och utrikes födda drabbas särskilt hårt. Något som dessutom
förstärks av det stora antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under de senaste åren.
En omfattande del av utanförskapet har också under lång tid koncentrerats till särskilda områden i
Sverige, ofta i närheten av våra större städer. Att utanförskapet har tillåtits slå rot i hela stadsdelar är
allvarligt och ökar risken för parallella samhällen.
Där utanförskapet slår rot är också skolresultaten låga samt brottsligheten hög och den upplevda
tryggheten lägre. Under senare tid har just otryggheten i dessa områden fått allt större
uppmärksamhet. Bland annat genom rapporterna om attacker mot blåljuspersonal och flertalet
bilbränder.
I syfte att kunna möta samhällsproblemen och långsiktigt kunna stärka Sveriges utanförskapsområden har Moderaterna med hjälp av SCB tagit fram en karta över utanförskapet med fokus på
jobb, skola och trygghet.
I 130 områden i Sverige är utanförskapet särskilt stort; färre än hälften i arbetsför ålder
arbetar. Dessa områden definierar vi som utanförskapsområden.
Kartläggningen visar bland annat:


Göteborg och Malmö är de kommuner som har allra flest utanförskapsområden
respektive 20 områden hör till dessa kommuner.



I 108 av 130 av områdena är männens förvärvsfrekvens så pass mycket högre jämfört med
kvinnorna att skillnaden är större än för riket i snitt.



I fem utanförskapsområden har nära nog hälften av befolkningen fått försörjningsstöd någon
gång under år 2014.



Bland de 30 områden som ligger i topp när det gäller det genomsnittliga försörjningsstödets storlek så ligger alla utom fem i Malmö eller Göteborg.



Andelen kvinnor med försörjningsstöd är ungefär 28 procent medan andelen bland män
ligger på 24 procent. Beloppen per mottagare är också högre bland kvinnorna.



Sammantaget skulle uppemot 50 000 fler personer vara i arbete om förvärvsfrekvensen i de
utsatta områden 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.



År 2014 hade hela 74 procent utländsk bakgrund i dessa områden jämfört med 22 procent
i Sverige som helhet. 54 procent av invånarna i utanförskapsområdena är själva födda
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utomlands, medan 19 procent har utländsk bakgrund på grund av att båda föräldrarna är
födda utomlands. I riket som helhet är motsvarande siffror 17 respektive 5 procent.


I nästintill alla områden har var femte person eller fler endast förgymnasial utbildning.



Områden med svag socioekonomisk status har en högre andel otrygga än områden med
hög förvärvsfrekvens och stark ekonomisk utveckling.



Stenkastning mot polis och blåljuspersonal, bilbränder och större eller mindre upplopp är ett
problem i många av dessa områden.



Skjutningar är vanligare i områden av utanförskap. I så kallade URBAN15- områden var
antalet anmälda skjutningar per 100 000 i befolkningen fem gånger vanligare än i övriga
delar av landet år 2014.

Det här är inte ny problematik utan en utveckling som förstärkts under lång tid.
Alliansens reformer i regeringsställning bidrog till att över 300 000 fler människor kom i arbete. En
utveckling som dessvärre inte kommit utanförskapsområdena till del.
Ett långsiktigt arbete, på alla nivåer, krävs för att lyfta Sveriges utanförskapsområden.
Såväl utanförskapets orsaker som dess konsekvenser måste pressas tillbaka. Klarar vi inte att bryta
utanförskapet blir samhället svagare då utanförskapet i slutändan drabbar alla. Först släcks
drömmarna för dem som står utanför. Därefter kommer bidragen och tränger ut jobben och
välfärden.
Moderaternas plan för ett starkare Sverige fokuserar därför på att bryta bidragsberoende och att det
alltid ska löna sig att arbeta, på nya och enklare vägar in på arbetsmarknaden, nolltolerans mot
dåliga skolor samt en trygghet att lita på.
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Några av våra reformer är särskilt viktiga för att stärka Sveriges utanförskapsområden.
Moderaterna lägger fram reformerna i riksdagen i höst.
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Om undersökningen
På uppdrag av Moderaterna har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram statistik gällande
befolkningen på stadsdelsnivå, så kallade SAMS-områden.1 Av de totalt 9 000 områdena har de
med en förvärvsfrekvens under 50 procent i befolkningen i åldern 20 till 64 år valts ut. Områden
med mer än 20 procent studenter samt de allra minsta områdena har sorterats bort. De områden
som blir kvar definierar vi som utanförskapsområden. Undersökningen baseras på senast
tillgängliga registerdata från SCB som är från år 2014.2
De nya siffrorna visar att utvecklingen gått åt fel håll. Sedan 2008 då Moderaterna genomförde en
liknande mätning har antalet områden, där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar, ökat från 105 till
130 områden. I snitt har dessa områden en förvärvsfrekvens som är avsevärt lägre jämfört med
Sverige i stort, 43 respektive 77 procent.

JOBBEN: stort utanförskap och omfattande bidragsberoende
Orsaken till utanförskap och bidragsberoende kan variera men leder oundvikligen till att man står vid
sidan av ekonomiskt och ofta även socialt. Det gör att familjer får en närmare kontakt med
sysslolöshet än med jobb. Det är en situation som är ohållbar. Arbete och egen försörjning är
avgörande för att kunna lämna utanförskap.
Göteborg och Malmö är de kommuner som har allra flest utanförskapsområden hela 28
respektive 20 områden hör till dessa kommuner. Det kan jämföras med Stockholm som enbart har
ett område med på listan, Norra Rinkeby.
Nedan presenteras de 30 områden där förvärvsfrekvensen är som lägst. En komplett lista för
samtliga 130 områden finns i bilaga 1.
Tabell 1. De 30 SAMS-områdena med lägst andel förvärvsfrekvens i Sverige år 2014

1
2

Kommun

Namn på området

Förvärvsfrekvens

Riket

Riket snitt

77,3

Malmö

Västra Skrävlinge 10

22,6

Borlänge

Borlänge 12

Trollhättan

Lextorp N

28,6

Trollhättan

Sylte N

29,5

Göteborg

Bergsjön 4

Eskilstuna

Mesta S-Berga

30,2

Landskrona

Landskrona 12

30,4

Malmö

Västra Skrävlinge 9

Gislaved

Gislaveds 2

31,4

Kristianstad

Gamlegården Norra

32,1

Eskilstuna

Fröslunda-Björkhultsvägen

32,5

28

30

31

SAMS-områden är geografiska områden indelade av respektive kommun och kan utgöras av exempelvis bostadsområden.
Den undersökning som Moderaterna genomförde 2008, och som refereras till i rapporten baserades på data från 2006.
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Karlskrona

Kungsmarken

33,1

Linköping

Skäggetorp 5

33,6

Eskilstuna

Råbergstorp

34,7

Eskilstuna

Fröslunda-Tallåsparken

35,7

Malmö

Kulladal 4

36,4

Malmö

Västra Skrävlinge 1

36,4

Malmö

Hyllie 5

36,8

Malmö

Västra Skrävlinge 2

Göteborg

Angered 9

37,2

Örebro

Mikael 60

37,4

Växjö

Växjö Maria 3

37,9

Malmö

Fosie 5

37,9

Sandviken

Sandviken 2

38,3

Halmstad

Martin Luther 8

38,4

Göteborg

Bergsjön 4

38,4

Sandviken

Sandviken 3

38,5

Malmö

Västra Skrävlinge 6

38,7

Motala

Agneshög

39,2

Kramfors

Björsta

39,3

37

Sammantaget skulle uppemot 50 000 fler personer vara i arbete om förvärvsfrekvensen i
utanförskapsområdena 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.
Försörjningsstöd och etableringsersättning
Försörjningsstöd faller in när en person inte är berättigad till övriga trygghetssystem. I riket är fyra
procent av befolkningen mellan 20 och 64 år i behov av försörjningsstöd. I princip i alla av
utanförskapsområdena är bidragsberoende i stället många gånger större.
I Mesta S-Berga i Eskilstuna, Bergsjön 4 i Göteborg, Västra Skrävlinge 10 i Malmö, Borlänge 12 i
Borlänge och Skäggetorp 5 i Linköping har nära nog hälften av befolkningen fått försörjningsstöd
någon gång under år 2014.
Det utbetalda beloppet försörjningsstöd per ersättningstagare speglar också utanförskapets djup
och i vilken omfattning personerna är beroende av försörjningsstöd. Återigen sticker kommunerna
Göteborg och Malmö ut.
Bland de 30 områden som ligger i topp när det gäller det genomsnittliga beloppets storlek så ligger
alla utom fem i Malmö eller Göteborgs Stad.
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Figur 1. De 30 områden där högst andel av befolkning mellan 20 och 64 år fått
försörjningsstöd under 2014

Norrköping, Hageby NO
Borlänge, Borlänge 26
Trollhättan, Kronogård N
Eskilstuna, Krusgårdsberget
Göteborg, Kortedala 3
Örebro, Mikael 60
Malmö, Fosie 7
Riket totalt

Göteborg, Bergsjön 4
Eskilstuna, Ärsta
Eskilstuna, Råbergstorp
Kristianstad, Gamlegården Norra
Katrineholm, Nävertorp 1
Växjö, Växjö Maria 3
Norrköping, Hageby NV
Karlskrona, Kungsmarken
Sandviken, Sandviken 2
Malmö, Kulladal 4
Göteborg, Angered 3

Trollhättan, Sylte N
Göteborg, Angered 9

Eskilstuna, Mesta S-Berga
Göteborg, Bergsjön 4
Malmö, Västra Skrävlinge 10
Borlänge, Borlänge 12
Linköping, Skäggetorp 5
Gislaved, Gislaveds 2
Trollhättan, Lextorp N
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Etableringsersättning är en ersättning till den som är ny i Sverige och som tar del av etableringsinsatser för att få arbete och lära sig språket. Innan den så kallade etableringsreformen trädde i kraft
i december 2010, då Arbetsförmedlingen fick det sammanhållande ansvaret för nyanländas
etablering på arbetsmarknaden, hade nyanlända försörjningsstöd eller introduktionsersättning som
betalades ut av kommunen.
Andelen med etableringsersättning är betydligt höge i utanförskapsområdena än för riket i snitt.
Personer med etableringsersättning har nyss kommit till Sverige, och har därmed stora behov att
komma till en miljö som underlättar arbetsmarknadsinträde. Statistiken tyder på att många
nyanlända tvärtom hamnar i områden där utanförskapet är högt, vilket kan försämra deras
jobbchanser. Då det tar lång tid för många utrikes födda att komma in på den svenska
arbetsmarknaden går många direkt från etableringsersättning till försörjningsstöd efter två år.
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Figur 2. De 30 områden där högst andel av befolkning mellan 20 och 64 år fått
etableringsersättning under 2014

Vingåker, Sävsta
Kramfors, Björsta
Katrineholm, Nävertorp 1
Säffle, Höglunda
Flen, Flens södra
Norrköping, Hageby NO
Söderhamn, Söderhamn N
Köping, Nygårdsbrynet
Trollhättan, Kronogård N
Eskilstuna, Krusgårdsberget
Karlskrona, Kungsmarken
Göteborg, Bergsjön 4
Trollhättan, Sylte N
Gävle, Andersberg 1
Riket totalt

Söderhamn, Söderhamn Ö
Karlskoga, Häsängen
Motala, Ekön
Gislaved, Gislaveds 2
Kristianstad, Gamlegården Norra
Sandviken, Sandviken 2
Borlänge, Borlänge 12
Eskilstuna, Råbergstorp
Motala, Agneshög

Ronneby, Älgbacken
Skövde, Ryds Centrum
Motala, Charlottenborg
Eskilstuna, Mesta S-Berga
Sandviken, Sandviken 3
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Inkomstbaserade ersättningar
Statistiken visar att utanförskapet ser olika ut i olika områden. De områden som har lägst
förvärvsfrekvens och där försörjningsstödsberoendet är som störst är inte samma områden som
har högst andel invånare med sjukpenning, arbetsmarknadsstöd3 eller sjuk- och aktivitetsersättning.
Bland de 30 områden som har högst andel med sjuk- eller aktivitetsersättning i befolkningen
återfinns till exempel bara fyra område som även tillhör de 30 stadsdelar med allra lägst
förvärvsfrekvens. Det samma gäller om man jämfört de 30 områden som har högst andel
försörjningsstöd och sjuk- och aktivitetsersättning endast två områden finns i båda grupperna.
Det betyder inte att man är friskare i områden med låg förvärvsfrekvens och hög andel
försörjningsstöd utan reflekterar snarare att många aldrig har kommit in på arbetsmarknaden och
därmed inte har ett jobb att förtidspensioneras eller att sjukskrivas ifrån.
Av samma anledning är det olika områden som har störst andel invånare med försörjningsstöd
respektive arbetsmarknadsstöd eller sjukpenning. Jämför man de 30 områden som hade högst
andel försörjningsstöd är det enbart ett fåtal som återfinns på motsvarande lista för
arbetsmarknadsstöd eller sjukpenning. Detta kan förklaras med att den som får försörjningsstöd
många gånger inte kvalificerat för a-kassa eller sjukpenning.
Kvinnors utanförskap större än mäns
Utanförskapet slår hårt mot alla som lever i dessa områden, men kvinnors utsatthet är särskilt
påtaglig. Vår undersökning visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i andelen som arbetar i
utanförskapsområden.
Förvärvsfrekvensen i utanförskapsområdena ligger i snitt på 47 procent för männen och 38 procent
för kvinnorna. Det kan jämföras med snittet i riket 78,5 procent för män respektive 76 procent för
3

Variabeln utgör summan av kontant arbetsmarknadsstöd, ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet och vid
arbetslivsutveckling, ersättning vid arbetsmarknadsutbildning, ersättning till ledsagare, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning.
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kvinnor. I totalt 108 av 130 av områdena är skillnaden mellan män och kvinnor större än för riket i
snitt.
Att kvinnor har sämre anknytning till arbetsmarknaden syns också i bidragsstatistiken. Andelen
kvinnor med försörjningsstöd i utanförskapsområdena är ungefär 28 procent medan andelen bland
män ligger på 24 procent. Dessutom är beloppen per mottagare högre bland kvinnorna. Det
genomsnittliga beloppet ligger på närmare 43 000 kronor och år för kvinnor, medan det ligger på
drygt 40 000 kronor per år för män.
Det är tydligt att det är det en angelägen jämställdhetsfråga att bekämpa utanförskapet och stärka
jämställdheten i integrationen. Den fattigdomsfälla som framför allt många utrikes födda kvinnor
hamnar i kan inte accepteras och måste bekämpas genom att se till att fler kommer i arbete och
egen försörjning.
Utrikes födda är överrepresenterade
Andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund är mycket hög i de 130 utanförskapsområdena. År 2014 hade hela 74 procent utländsk bakgrund i dessa områden jämfört med 21
procent i Sverige som helhet. 54 procent av invånarna i utanförskapsområdena är själva födda
utomlands, medan 19 procent har utländsk bakgrund på grund av att båda föräldrarna är födda
utomlands. I riket som helhet är motsvarande siffror 17 respektive 5 procent.
Att utrikes födda bor tillsammans är i sig inte ett problem. Men om utanförskapet i området är högt
försvåras jobbchanserna och hindren utrikes födda redan möter på arbetsmarknaden förstärks.
En nyligen publicerad ESO-rapport visar att sannolikheten att vara sysselsatt, och inkomsten från
arbete, för utrikes födda samvarierar negativt med andelen utrikes födda grannar.4 En dålig
arbetsmarknadssituation för utrikes födda och den långa tid det tar att komma i arbete gör att
utrikes födda av resursskäl inte får tillgång till de mest attraktiva områdena i Sverige. Detta i sin tur
leder till att de inte fullt ut får tillgång till de kontakter och nätverk som är viktiga för att kunna etablera
sig och komma närmare och in på arbetsmarknaden.
Att påskynda arbetsmarknadsinträdet för nyanlända är avgörande för att den boendesegregationen
och dess konsekvenser inte ska förvärras under kommande år.

Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man
har, kan växa och komma till sin rätt. Det ska vara en självklarhet att varje elev, oavsett vilken skola
den går, ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Tyvärr ser det inte ut så i dag.
Andelen i hela landet som inte når gymnasiebehörighet ökar och låg läsåret 2014/15 på drygt 14
procent.
Att så många inte når de mål som krävs för att komma in på gymnasieskolans nationella program får
stora konsekvenser. En bra skolgång är för många unga som lever i utanförskapsområden
avgörande för att de ska kunna bryta riskerna för ett fortsatt utanförskap. För de unga som
exempelvis lever i familjer med sociala problem men går ut skolan med godkända betyg, minskar
riskerna betydligt jämfört med dem med samma bakgrund men som går ut skolan utan betyg eller
med mycket låga betyg.
I ljuset av detta är det tydligt att de utanförskapsområden som visas i denna rapport lägger grunden
för ett dubbelt utanförskap, dels drabbar det dem som i dag står utanför arbete och dels reser det
trösklar för att deras barn ska kunna ta sig ifrån utanförskap.
4

Boende med konsekvens

en ESO-rapport om etnisk boendesegregation och arbetsmarknad. 2016:1
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I nästintill alla av utanförskapsområdena har var femte person eller fler i åldern 20 till 64 år endast
förgymnasial utbildning, att jämföra med det nationella snittet som är 13 procent. I vissa av
utanförskapsområdena är det uppemot hälften av befolkningen som endast har en förgymnasial
utbildning.
Figur 3. De 30 områden där högst andel av befolkning mellan 20 och 64 år endast hade
förgymnasial utbildning under 2014
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Köping, Nygårdsbrynet
Trollhättan, Kronogård S
Göteborg, Angered 8
Stockholm, Norra Rinkeby
Norrköping, Hageby NO
Malmö, Västra Skrävlinge 2
Kristianstad, Gamlegården Norra
Göteborg, Biskopsgården 11
Hässleholm, Hästveda 1
Katrineholm, Nävertorp 2
Skövde, Ryds Centrum
Göteborg, Angered 3
Södertälje, Norra Ronna
Borlänge, Borlänge 26
Riket totalt

Trollhättan, Sylte N
Örebro, Mikael 60
Göteborg, Bergsjön 4
Göteborg, Bergsjön 6
Malmö, Västra Skrävlinge 6

Borlänge, Borlänge 12
Gislaved, Gislaveds 2
Trollhättan, Lextorp N
Katrineholm, Nävertorp 1
Malmö, Västra Skrävlinge 10
Linköping, Skäggetorp 5
Eskilstuna, Mesta S-Berga
Göteborg, Bergsjön 4
Göteborg, Angered 9

0%

Statistik från SCB visar samtidigt att arbetslösheten för unga utan gymnasieutbildning är mer än
dubbelt så hög jämfört med för ungdomar som har gymnasieexamen. Det innebär att tröskeln in till
arbetsmarknaden, och ut ur bidragsberoende, är mycket hög för många av dem som i bor i
utanförskapsområdena. Det är tydligt att en skola som misslyckas med att ge eleverna rätt
kunskaper skapar ett utanförskap där vägen till jobb och möjligheten till att bygga och forma sin
egen framtid begränsas.
Denna utmaning förstärks samtidigt av att många av dem som lämnar skolan gör det utan
gymnasiebehörighet. Det innebär att flera av dem riskerar att ärva sina föräldrar eller äldre släktingars
utanförskap. Över hälften av de 30 områden som har störst andel personer med endast
förgymnasial utbildning återfinns också bland de områden som högst andel personer har fått
försörjningsstöd.
I det utanförskapsområde som är störst till invånarantal sett, Norra Rinkeby, har exempelvis endast
58,7 procent av killarna och 71,1 procent av tjejerna som gick ut årskurs nio vårterminen 2014
gymnasiebehörighet. Detta ska jämföras med det nationella snittet som är 86 procent för killar och
88,7 procent för tjejer.
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Under de senaste åren har den upplevda tryggheten i Sverige ökat. Brottsförebyggande rådet, Brå,
gör återkommande den nationella trygghetsundersökningen, NTU, där statistiken visar att andelen
som upplever otrygghet för att utsättas för brott generellt sett minskar oberoende av kön eller ålder.
Exempelvis har andelen personer som oroar sig i stor utsträckning för brottsligheten i samhället
minskat från 29 procent 2006 till 22 procent 2015.
Statistiken visar dock att den upplevda tryggheten är ojämlikt fördelad beroende på kön, ålder,
etnicitet och bostadsort. Generellt är kvinnor mer otrygga än män och äldre mer otrygga än yngre.5
Även per bostadsort blir skillnaderna tydliga. Områden med svag socioekonomisk status har en
högre andel otrygga än områden med hög förvärvsfrekvens och stark ekonomisk utveckling.
I Polisens rapport om landets 53 utsatta områden, Utsatta områden - sociala risker, kollektiv

förmåga och oönskade händelser,
givetvis brottslighet, trygghet samt indirekt polisens förmåga att utföra sina uppgifter de viktigaste
aspekterna på utsatthet. Samtidigt går det inte att bortse från att detta på områdesnivå är starkt
kopplat också till en social och ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en
stark otrygghet normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet med till exempel dåligt
6
fungera
Polisen delar i sin rapport upp utsatta områden i dels utsatta och dels särskilt utsatta områden.
Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av:
- Låg socioekonomisk status
- Kriminell påverkan på lokalsamhället
Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser
för att komma till rätta med existerande problem.
Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:
- Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen
- Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
- Parallella samhällsstrukturer
- Våldsbejakande religiös extremism
- Närhet till andra utsatta områden
och stenkastning som följd. Ett polisingripande kan leda till våldsamma upplopp med bilbränder och
stenkastning som följd. Därför tvingas polisen ibland att avvakta med att ingripa. Polispatruller
arbetar periodvis med en extra patrull för att undvika att polisbilar utsätts för skadegörelse. I några
områden har fordonen utrustats med förstärkta rutor som skydd mot stenkastning och andra
föremål som kastas. Vissa ungdomar påverkar ingripanden genom att försvåra, ge falska uppgifter
7

Rapporten pekar också på att i dessa områden har de kriminella gängen ett stort negativt inflytande
över samhällsutvecklingen, här förekommer öppen narkotikaförsäljning, skjutningar och här är
samhällets kollektiva förmåga att stå emot kriminaliteten mindre än i andra områden.
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Utsatta områden, enligt Polisens definition, finns i samtliga av landets Polisregioner förutom Region
Norr.
Vissa stadsdelar i Sveriges städer kallas ibland också för utsatta områden. Det är stadsdelar, eller
delar av sådana, som under många år dragits med problem, bland annat i form av brottslighet och
upplevelse av otrygghet. Satsningen URBAN 15 ger några av dessa stadsdelar särskilt stöd.
Områdena är Rinkeby, Tensta, Hovsjö, Ronna, Araby, Herrgården, Södra Sofielund, Landskrona C
och Öster, Gamlegården, Bergsjön, Hjällbo, N:a Biskopsgården, Kronogården, Hässleholmen.
Femton stadsdelar runt om i Sverige omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Satsningen, som
fått namnet URBAN 15, innebär att vissa statliga myndigheter, däribland Brå, ska ge ett särskilt stöd
till dessa områden. Brå tar fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och
stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart
och ett av de 15 områdena från och med 2008. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15
områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från och med 2007.
Ser man exempelvis till antalet skjutningar är dessa vanligare i områden av utanförskap. I så kallade
URBAN15- områden var antalet anmälda skjutningar per 100 000 i befolkningen fem gånger
vanligare än i övriga delar av landet år 2014.
Även om den upplevda tryggheten generellt sett ökar något även i utsatta områden (Urban 15) så
består skillnaderna gentemot övriga landet. Tryggheten ökar men från en låg nivå och skillnaden till
övriga landet består. Den långsiktiga lösningen är att fler får arbete och egen försörjning. Samtidigt
kan vi inte vänta till dess. Det handlar om rättvisa, tryggheten ska inte bero på var i landet man bor.
Tabellerna nedan kommer från Brå, Brottsförebyggande rådet.
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Stenkastning mot polis och blåljuspersonal, bilbränder och större eller mindre upplopp är ett
problem i många av de stadsdelar som beskrivs ovan (såväl i utsatta områden enligt Polisens
definition som i Urban15).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram nationell statistik på omfattningen av
anlagd fordonsbrand vilket pekar på en ökning sedan 1998. Under 2016 har Malmö varit hårt
drabbade av just fordonsbränder. En förhållandevis stor andel av dessa bränder har skett i
Rosengård.
De senaste åren har vi sett många exempel på våld och attacker mot poliser och personal inom
räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. Polis och företrädare för räddningstjänst och
brandförsvar beskriver en allvarlig situation. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas.
Enligt polisen i Göteborg har det inte blivit svårare för områdesgängen att rekrytera ungdomar till nya
våldsdåd. I stället känner man en tillhörighet till familj, släkt eller kompisar. I en miljö med kriminella
förebilder glider vissa ungdomar sakta in på brottets bana. Därför behövs såväl brottsförebyggande
åtgärder som kraftfulla insatser för att upprätthålla lag och ordning.
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Kommun
Malmö
Borlänge
Trollhättan
Trollhättan
Göteborg
Eskilstuna
Landskrona
Malmö
Gislaved
Kristianstad
Eskilstuna
Karlskrona
Linköping
Eskilstuna
Eskilstuna
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Göteborg
Örebro
Växjö
Malmö
Sandviken
Halmstad
Göteborg
Sandviken
Malmö
Motala
Kramfors
Motala
Kristianstad
Malmö
Trollhättan
Bromölla
Gävle
Norrköping
Motala
Eskilstuna
Trollhättan
Malmö
Borlänge

Namn på området
Västra Skrävlinge 10
Borlänge 12
Lextorp N
Sylte N
Bergsjön 4
Mesta S-Berga
Landskrona 12
Västra Skrävlinge 9
Gislaveds 2
Gamlegården Norra
Fröslunda-Björkhultsvägen
Kungsmarken
Skäggetorp 5
Råbergstorp
Fröslunda-Tallåsparken
Kulladal 4
Västra Skrävlinge 1
Hyllie 5
Västra Skrävlinge 2
Angered 9
Mikael 60
Växjö Maria 3
Fosie 5
Sandviken 2
Martin Luther 8
Bergsjön 4
Sandviken 3
Västra Skrävlinge 6
Agneshög
Björsta
Ekön
Gamlegården Södra
Möllevången 12
Kronogård N
Bromölla 5
Andersberg 1
Hageby NO
Charlottenborg
Ärsta
Kronogård S
Fosie 7
Borlänge 26

Förvärvsfrekvens (%)
22,6
28
28,6
29,5
30
30,2
30,4
31
31,4
32,1
32,5
33,1
33,6
34,7
35,7
36,4
36,4
36,8
37
37,2
37,4
37,9
37,9
38,3
38,4
38,4
38,5
38,7
39,2
39,3
39,5
39,5
39,7
40
40,2
40,2
40,5
40,6
40,7
41,1
41,3
41,4
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Malmö
Norrköping
Göteborg
Skövde
Söderhamn
Göteborg
Flen
Göteborg
Norrköping
Eskilstuna
Trelleborg
Eskilstuna
Göteborg
Göteborg
Växjö
Hässleholm
Eskilstuna
Malmö
Ronneby
Malmö
Landskrona
Landskrona
Malmö
Mjölby
Göteborg
Katrineholm
Göteborg
Ronneby
Helsingborg
Malmö
Göteborg
Borås
Göteborg

Västra Skrävlinge 3
Hageby SV
Bergsjön 5
Ryds Centrum
Söderhamn N
Bergsjön 6
Flens södra
Angered 3
Hageby NV
Fröslunda-Tallåsparken
Trelleborg 12
Helgesta-Valhalla
Bergsjön 2
Bergsjön 6
Växjö Maria 5
Hästveda 1
Krusgårdsberget
Fosie 12
Älgbacken
Sofielund 10
Landskrona 4
Landskrona 4
Hyllie 2
Mjölby 3
Angered 7
Nävertorp 1
Angered 3
Espedalen
Raus 5 - Planteringen S
Eriksfält 7
Biskopsgården 8
Borås 85 Norrby Spinnaren
Angered 5
Borås 12 HässleholmenBorås
Alnen
Södertälje
Norra Ronna
Kristinehamn Stenstaliden-Sandfallet
Göteborg
Kortedala 4
Göteborg
Angered 8
Borås
Borås 13 Hässleholmen-Boda
Karlskrona
Marieberg m.fl.
Landskrona Landskrona 7
Landskrona Landskrona 6
Helsingborg Filborna 4 - Drottninghög V
Göteborg
Biskopsgården 4
Norrköping
Hageby NV
Halmstad
Martin Luther 12

41,6
41,9
42,1
42,1
42,1
42,4
42,7
42,8
42,9
43
43
43,5
43,5
43,7
44,2
44,2
44,3
44,3
44,4
44,4
44,6
44,9
45
45,1
45,1
45,2
45,2
45,4
45,5
45,7
45,7
45,8
45,9
45,9
46,1
46,1
46,2
46,2
46,2
46,4
46,4
46,5
46,5
46,7
46,8
46,8
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Göteborg
Göteborg
Göteborg
Västerås
Malmö
Landskrona
Örnsköldsvik
Malmö
Malmö
Örnsköldsvik
Sala
Motala
Göteborg
Nyköping
Linköping
Malmö
Strömstad
Vingåker
Göteborg
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Köping
Eskilstuna
Helsingborg
Göteborg
Göteborg
Malmö
Söderhamn
Eskilstuna
Göteborg
Göteborg
Karlskoga
Katrineholm
Linköping
Vänersborg
Göteborg
Flen
Säffle
Göteborg
Borås
Skövde

Biskopsgården 11
Gunnared 3
Kortedala 3
S Vetterstorp
Fosie 14
Landskrona 13
Örnsköldsvik 8
Sofielund 9
Fosie 3
Örnsköldsvik 7
Åkra
Gamla Stan
Tynnered 1
Brandkärr del
Skäggetorp 3
Sofielund 7
Hogdal
Sävsta
Västra Frölunda 9
Norra Rinkeby
Bergsjön 1
Västra Frölunda 7
Nygårdsbrynet
Skiftinge-Sahl
GA 9 - Närlunda
Kortedala 9
Biskopsgården 12
Fosie 11
Söderhamn Ö
Skiftinge-Sahl
Kortedala 3
Gunnared 5
Häsängen
Nävertorp 2
Berga 3
Vänersborg 27
Gunnared 8
Hälleforsnäs
Höglunda
Angered 1
Borås 13 Hässleholmen-Boda
Ryds Centrum

46,8
46,9
47
47,1
47,3
47,3
47,4
47,6
47,6
47,8
48
48,1
48,1
48,2
48,2
48,2
48,2
48,3
48,3
48,8
48,8
48,8
48,8
48,9
48,9
49
49
49,2
49,2
49,3
49,4
49,4
49,4
49,5
49,5
49,5
49,7
49,8
49,8
49,9
49,9
49,9
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