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Nu brådskar det
Framgångsrika städer präglas av trygghet och säkerhet. Stockholms
Handelskammare vill att huvudstadsregionen blir bäst i Europa.
För att lyckas måste situationen i de av polisen utpekade utsatta
områdena tas på största allvar och påtagligt förbättras.
För några år sedan var det inte ovanligt att Stockholm hyllades internationellt för
just sin trygghet. Relativt snabbt har dock situationen förändrats till det sämre,
och i dag har Stockholm och Sverige ett ganska stort arbete framför sig för att
uppnå en önskvärd nivå av trygghet och säkerhet.
En förutsättning för att komma till rätta med komplexa problem är att förstå
dem på djupet. Hur är det att leva i något av dessa områden? Hur fungerar vardagen, och vad tycker de boende själva om hur man ska lösa problem med utanförskap och kriminalitet? Hur är det att starta och driva företag? Vi beslöt oss
för att fråga de berörda genom en undersökning, specialinriktad mot dem som
faktiskt bor i utsatta områden i Stockholms län.
Svaren är intressanta och innehåller mängder av kunskap som kan användas
för att formulera förslag som tar itu med samhällsutmaningarna och möjliggör för
Stockholm att bli Europas bästa huvudstad.
Vi ser att närvaron av kriminella för med sig otrygghet, och många upplever att
det omgivande samhället inte engagerar sig tillräckligt starkt. Samtidigt är situationen inte helt nattsvart. Många svarande vittnar också om att deras boendemiljö
präglas av grannsämja och trivsel. Det finns ett relativt starkt intresse för att starta
och driva företag och optimismen inför framtiden är större än vad man kanske tror.
Rapporten understryker behovet av att arbetet med att skapa
en trygg och säker stad prioriteras högt på dagordningen
både lokalt och nationellt. Det är bråttom, men med nya
perspektiv och hårt arbete kan vi lyckas.

Stockholm, februari 2019
ANDREAS HATZIGEORGIOU
vd, Stockholms Handelskammare
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BEGREPPET UTSATTA OMRÅDEN
Utsatta områden är ett begrepp skapat och
definierat av polisen. Det handlar om geografiska områden med låg socioekonomisk
status där kriminella har en inverkan på
lokalsamhället. I Sverige finns det totalt
61 utsatta områden och 25 av dem ligger
i Stockholms län.
De utsatta områdena har av polisen delats in i tre
kategorier: utsatta områden, riskområden och
särskilt utsatta områden. De särskilt utsatta områdena är de som anses ha högst grad av utsatthet.
I Stockholms län finns 18 områden som
definieras som utsatta, ett område som är ett
riskområde och sex områden som anses vara
särskilt utsatta.

UTSATTA OMRÅDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra-Rågsved, Stockholm
Hässelby-Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö-Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne-Hallonbergen, Sundbyberg

• Ett utsatt område karaktäriseras av låg socioekonomisk status samt att de kriminella 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.

•
•
•
•

Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands-Bro
Smedby, Upplands Väsby

RISKOMRÅDEN
• Tureberg, Sollentuna
SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN
• Alby, Botkyrka
• Fittja, Botkyrka
• Hallunda-Norsborg, Botkyrka
• Husby, Stockholm
• Rinkeby-Tensta, Stockholm
• Ronna-Geneta-Lina, Södertälje
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SÅ HÄR GJORDE VI UNDERSÖKNINGEN:
Under perioden 1–31 oktober 2018 genomfördes denna undersökning bland 500 personer
bosatta i de 25 utsatta områdena i Stockholms
län. Ofta går gränsen vid en gata mitt i ett
bostadsområde – ena sidan av gatan anses
vara i ett utsatt område medan den andra
sidan inte anses vara det. Med hjälp av kartor
från polisen kunde vi ringa in de 25 områdena
och därmed specificera vilka personer som
ingick i undersökningens målgrupp. Utifrån
denna specifikation gjorde vi ett slumpmässigt
urval av personer. På så sätt kunde vi kontakta
personerna via telefon och genomföra
intervjuer med dem.
I dessa områden bor det totalt cirka
260 000 personer, varav ca 200 000 är 18 år
eller äldre (statistik från SCB, 2017-12-31).
Endast personer som fyllt 18 år var med i
undersökningen. Ingen övre åldersgräns fanns.
Undersökningen genomfördes med hjälp
av telefonintervjuer och handlade om de
boendes syn på arbetsmarknad, företagande,
trygghet och kriminalitet och hur de upplever
att utvecklingen har varit i områdena på
senare tid. Ett antal frågor handlade om olika
politiska förslag och hur man bäst förbättrar
integrationen av personer med utländsk
bakgrund.

Undersökningen bestod av en blandning av
kvantitativa frågor med fasta svarsalternativ
och öppna frågor som de intervjuade fick
besvara med egna ord. De öppna frågorna
fick därmed en mer kvalitativ karaktär. I
denna rapport blandar vi kvantitativa resultat i
diagramform med citat hämtade från de öppna
frågorna.
Längst bak i rapporten finns ett antal
diagram som visar bakgrundsfakta om de
personer från de utsatta områdena som
deltog i undersökningen. I dessa diagram
ser vi bland annat hur de svarande fördelar
sig mellan kvinnor och män, åldersgrupper,
utbildningsnivåer och typer av sysselsättning.
Där ser vi även andelen svenskfödda respektive
utrikesfödda i undersökningen.
Analysföretaget Argument AB ansvarade för
studien och den resultatanalys som ligger till
grund för rapporten. För genomförande av
telefonintervjuerna anlitades PFM Research AB.

”

I dessa områden bor det totalt cirka 260 000 personer,
varav 200 000 är 18 år eller äldre.
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KAPITEL 1

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i de utsatta områdena är svag. Många boende saknar
arbete och merparten av företagen har liten omsättning och små ekonomiska muskler. Det är ont om stora arbetsgivare i dessa områden.

Av de svarande i undersökningen upplever 28 procent
att det är svårt för boende i utsatta områden att få ett
arbete i dag. Klart färre, 15 procent, bedömer att det
är lätt.
Bland utrikesfödda och bland dem som bor i
särskilt utsatta områden är uppgivenheten extra stor
kring möjligheterna att få ett jobb.
Bristande kunskaper i svenska språket lyfts fram
av de svarande som en mycket viktig förklaring till
varför det är svårt att få ett jobb. Många boende i
dessa områden uppger att de saknar högre utbildning
och de kontakter och sociala nätverk som krävs för att
skaffa sig ett arbete.
Politikerna kan, enligt de boende i de utsatta
områdena, bidra till en positiv utveckling genom att
höja kraven på kunskaper i svenska språket, införa
anonyma cv:n, uppmuntra utbildning i syfte att göra
individerna mer attraktiva på arbetsmarknaden samt
genom att göra det billigare att anställa.
Av de svarande skulle 35 procent vilja starta och driva eget företag någon gång i livet. Även om intresset är
störst bland männen så finns ett intresse för att starta
och driva företag hos tre av tio tillfrågade kvinnor.
Extra stort intresse för egenföretagande finner vi
hos de utrikesfödda och samma sak verkar gälla för
dem som bor i särskilt utsatta områden. En tolkning
kan vara att ett eget företag ses som en väg bort från
arbetslöshet.
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Långt ifrån alla som lockas av egenföretagande realiserar sina drömmar. De upplever att det finns en del
hinder för att starta och driva eget företag, framför
allt det faktum att de saknar startkapital och ekonomisk trygghet. Konsekvensen av detta kan bli att de
inte vågar ta steget.
MÖJLIGHETER ATT FÅ ETT JOBB

Arbetslösheten är hög i de utsatta områdena i
Stockholms län. Cirka 11 000 personer i dessa
områden är i dag öppet arbetslösa. De utrikesfödda
som växer upp i ett sådant område drabbas i högre
utsträckning av detta problem än motsvarande
utrikesfödda personer i andra delar av länet. Och
arbetslösheten bland högutbildade i utsatta områden
är högre än bland personer utan gymnasieutbildning
i övriga Stockholms län.
Att många i de utsatta områdena saknar arbete
är ett stort samhällsproblem – arbete brukar anses
vara en av de viktigaste nycklarna till integration.
Samtidigt finns det en potential i alla arbetslösa som
vill ha arbete, eftersom det finns gott om samhällssektorer där det råder arbetskraftsbrist. Men det
krävs olika insatser och en aktiv matchning för att få
en mer fungerande arbetsmarknad.
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FIGUR 1.
HUR LÄTT ELLER SVÅRT UPPLEVER
DU ATT DET ÄR FÖR PERSONER I
DITT BOSTADSOMRÅDE ATT FÅ ETT
JOBB I DAG?

34%

22%
16%

MEDELVÄRDE:

12%

2,75

11%
4%

Mycket svårt (1)

2

3

4

Mycket lätt (5)

Åsikterna går isär om hur lätt eller svårt det är för
personer i utsatta områden att få ett jobb i dag. Mer
än var femte (22 procent) är inte insatt i problematiken
och svarar ”ingen uppfattning/vet inte” på frågan.
Bland dem som ändå ger ett svar är det nästan
dubbelt så många (28 procent i diagrammet ovan
svarade värde 1 eller 2) som upplever att det
är svårt jämfört med dem som tycker att det är lätt

1,00

2,00

3,00

Kvinnor

2,77

Män

2,73

Boende i utsatta områden

Ingen uppfattning/v et inte

(15 procent). Resultatet visar alltså på mer pessimism
än optimism i denna fråga.
De som är utrikesfödda och de som bor i särskilt
utsatta områden är mer uttalat negativa till de
boendes möjligheter att få ett jobb. Särskilt när
man jämför svaren från utsatta och särskilt utsatta
områden med varandra ser man en stor skillnad.
Och detta speglar den faktiska situationen: arbetslösheten är klart större i särskilt utsatta områden.

4,00

5,00

FIGUR 2.
HUR LÄTT ELLER SVÅRT UPPLEVER
DU ATT DET ÄR FÖR PERSONER I
DITT BOSTADSOMRÅDE ATT FÅ ETT
JOBB I DAG?

2,90

Boende i särskilt utsatta områden

Medelvärden på en skala
från 1 till 5, där 1 = ”mycket svårt”
och 5 = ”mycket lätt”

2,55

Födda i Sverige

2,85

Födda i annat land

Svar från olika undergrupper av
svarande

2,63
Svårt

Lätt
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SKÄL TILL VARFÖR DET ÄR
SVÅRT ATT FÅ ETT JOBB
De som upplever att det är svårt eller mycket svårt
för personer i de utsatta områdena att få ett jobb fick
motivera varför de har den uppfattningen. En öppen
fråga i undersökningen löd:

Varför är det svårt för personer i ditt
bostadsområde att få ett jobb i dag?
Undersökningsdeltagarna har många olika förklaringar till problemen, men de vanligaste svarskategorierna är:
• Bristande språkkunskaper (svenska)
• Låga utbildningsnivåer från hemländerna –
matchar inte arbetsgivarnas krav
• Ont om jobb som passar för människor med lägre
utbildning och kortare arbetslivserfarenhet
• Avsaknad av sociala nätverk och personliga
kontakter som ofta krävs för att få ett jobb
10

• Ovana vid själva jobbsökandet (processen)
• Dåligt självförtroende och en känsla av hopplöshet
som leder till inaktivitet
• Arbetsgivarnas fördomar och ovana att hantera
medarbetare från andra kulturer
• För höga bidragsnivåer – minskar incitamenten
att söka jobb
• Den jobbsökandes cv: negativ bild av bostadsområdet samt svåruttalat efternamn
Frågan handlade övergripande om personer som
bor i de utsatta områdena, men svaren tyder
på att många tänkte specifikt på personer med
utländsk bakgrund och deras problem att få ett
jobb i dag. De flesta, men inte alla, öppna svar
utgår därför från personer med utländsk bakgrund.
Handelskammarens tidigare rapport, ”Hårda Fakta
– så segregerat är Stockholm” visar att 73 procent
av boende i Stockholm läns 25 utsatta områden har
utländsk bakgrund varav 53 procent är utrikesfödda.
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”Det finns inga stora
företag i området, så det
finns inte många som
anställer lokalt.”

”Det är enklare att ligga
hemma i soffan än att
gå ut och jobba. Det
skiljer inte så många
kronor.”

(man, egenföretagare, 45 år, Brandbergen)

(man, pensionär, 73 år, Alby)

”Jag läste administration i mitt hemland
men kunde inte använda
det här i Sverige.”

”De vill inte anställa
människor från
Rinkeby eller Tensta,
för de tror att de är
kriminella.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 29 år, Vårby)

(man, studerande, 19 år, Rinkeby-Tensta)

”Alla kan skaffa jobb,
men folk kämpar inte
tillräckligt mycket. Det
är lätt att få bidrag
ändå.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 61 år,
Hagsätra-Rågsved)

”Det finns för mycket
rasism i samhället. Folk
är dåliga på att ta vara
på olikheter.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 33 år,
Fittja)

”Det är många som inte
accepteras, till exempel
för att de har slöja.”

(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 20 år,
Rinkeby-Tensta)

”Alla företag betalar
mycket skatt på en
person … på det sättet
vill man inte anställa.
Dåligt! Om de sänker
skatten blir det bättre.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 63 år, Husby)

”Misstro mot samhället,
som man uppfattar
skiter i en.”

(kvinna, studerande, 26 år, Vårberg)
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VAD KAN POLITIKERNA GÖRA?
De som upplever att det är svårt eller mycket svårt för
personer i utsatta områden att få ett jobb fick också
svara på vad de tycker att politikerna ska göra åt
problemet.
Många tyckte att frågan var svår att svara på. Det
var också en hel del som var uppgivna och menade
att politikerna inte kan göra något alls åt problemet.
Ytterligare en stor mängd svar var ospecificerade och
generella, exempelvis att ”politikerna måste ordna
fler jobb”.
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Ett fåtal svar innehöll konkreta idéer och lösningar:
• Ökade möjligheter att praktisera på olika arbeten
innan man väljer utbildning/jobb
• Fler arbetsplatsbesök/studiebesök för dem som
söker jobb
• Hårdare krav på att lära sig svenska språket – i
syfte att kunna få ett jobb
• Se till så att fler personer som står långt från
arbetsmarknaden utbildar sig
• Anonyma cv:n – inga efternamn ska synas
• Hjälp migranter att validera de utbildningar som
de har från sina hemländer
• Gör det billigare att anställa
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”Att låta folk göra
studiebesök på olika
ställen – så att folk får
kunskap om jobben.”

”Staten, kommunerna,
universiteten och högskolorna ska samarbeta
med näringslivet och ta
fram prognoser på var
det kommer att finnas
jobb om två–tre år.”

(kvinna, sjukskriven, 55 år, Rinkeby-Tensta)

(man, pensionär, 63 år, Finnsta)

”Att man hade ett
ansökningssystem som
var neutralt och anonymt. Så att man inte
väljer bort folk på
grund av vad de heter.”

”Billigare arbetsgivaravgifter och sänkta
skatter för dem som bor
i utsatta områden.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 20 år,
Rinkeby-Tensta)
(man, sjukskriven,
57 år, Alby)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 33 år, Fittja)

”Tycker det vore bra
med en massa jobberbjudanden till dem
som står och säljer
knark utanför min
dörr.”

”Kvoteringspolitik.”

(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 32 år,
Rinkeby-Tensta)

(kvinna, studerande, 26 år, Vårberg)

”Att politiker borde gå
runt på studiebesök för
att se hur det ligger till.
Komma närmare
verkligheten.”

”Lägg mer på SFI, så
att de lär sig språket.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 57 år,
Vårby)

(kvinna, studerande, 31 år,
Hagsätra-Rågsved)

13

R AK A SVAR – SÅ ÄR DET AT T BO I ET T UTSAT T OMR ÅDE

KAPITEL 2

Intresse för att starta och driva
eget företag
Ett annat sätt att ta sig in på arbetsmarknaden – än att söka och ta
en anställning – är att själv starta ett företag. Hur stort är intresset
för egenföretagande i de utsatta områdena?

FIGUR 3.
SKULLE DU VILJA STARTA OCH DRIVA EGET
FÖRETAG NÅGON GÅNG?
Frågan besvarades inte av dem som
redan i dag är egna företagare

Nej, absolut inte

(1)

44 %

(2)

8%

MEDELVÄRDE:

2,61
(3)

10 %

(4)

12 %

Ja, absolut

(5)

23 %
Vet inte

2%
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”

Drygt var tredje person lockas av att starta
eget företag någon gång.
Observera att frågan fokuserade på det generella
intresset för egenföretagande (”någon gång”), inte
att starten av företaget måste ske här och nu.
Drygt var tredje person (35 procent) lockas av att
starta eget företag någon gång. En majoritet
(52 procent) svarar att de inte har något sådant intresse och de allra flesta av dessa (44 procent) svarar att
de ”absolut inte” skulle vilja bli företagare.
Visst är 35 procent en minoritet av alla som svarade. Men det är ändå en betydande grupp. Om fler
hade realiserat sina förhoppningar om egenföre-

tagande hade möjligen förutsättningarna att få ett
arbete lokalt kunnat förstärkas.
Det stora intresset för egenföretagande inger
förhoppningar.
I andra undersökningar har det visat sig att intresset för egenföretagande är större i utsatta områden än
i övriga landet och resultatet i denna undersökning
pekar i samma riktning.
I diagrammet på nästa sida ser vi hur intresset
för att starta eget företag skiljer mellan olika undergrupper av svarande.
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Det är främst män i de utsatta områdena som lockas
av att starta eget företag. Men samtidigt svarar tre
av tio kvinnor att de skulle vilja bli företagare någon
gång i livet.
En majoritet, 59 procent, av de svarande i åldern
18–25 år uppger att de skulle vilja starta eget företag
någon gång. Intresset för egenföretagande sjunker
sedan successivt med åldern och bland de äldsta (över
65 år) är det fem procent som svarar ja på frågan.
I diagrammet ser vi också att intresset för egen-

FIGUR 4.
SKULLE DU VILJA STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG
NÅGON GÅNG?

Andelen som svarade ja (”ja, troligen” eller ”ja,
absolut”) på frågan
Svar från olika undergrupper av svarande

Kvinnor

30%

Män

42%

18-25 år

59%

26-35 år

40%

36-45 år

45%

46-55 år

32%

56-65 år

20%

66 år eller äldre

5%

Boende i utsatta områden

33%

Boende i särskilt utsatta områden

38%

Födda i Sverige

30%

Födda i annat land

40%

Grundskola, folkskola el. likn.

26%

Praktisk gymnasieutbildning/yrkesutbildning

34%

Teoretisk gymnasieutbildning

44%

Universitets-/högskoleutbildning

33%
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företagande är större hos utrikesfödda än hos svenskfödda. Det verkar också som att de boende i särskilt
utsatta områden lockas extra mycket av att starta
eget. Av detta kan man dra slutsatsen att egenföretagande, utöver att vara attraktivt i sig, också ses som en
potentiell väg bort från arbetslöshet. Det vill säga att
egenföretagande kan vara en framkomlig väg för att
få ett jobb. För just bland utrikesfödda personer och i
särskilt utsatta områden är arbetslösheten extra hög.
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UPPLEVDA HINDER
De som i den tidigare frågan svarade att de kanske,
troligen eller absolut skulle vilja starta och driva eget
företag någon gång (värde 3–5 på den femgradiga
skalan) fick svara på en öppen följdfråga:

Upplever du att det finns några hinder
för dig om du skulle vilja starta och
driva eget företag? I så fall: vilka
hinder?
Man kan grovt dela in svaren i sex olika kategorier av
upplevda hinder (den först nämnda typen av hinder
är den som klart flest intervjupersoner nämner):

EKONOMISKA HINDER
• Saknar pengar/buffert/startkapital
• Höga lokalkostnader (ibland även brist på lokaler)
• Höga skatter och arbetsgivaravgifter
ADMINISTRATIVA HINDER
• För byråkratiskt och reglerat – svårt att starta
eget
KOMPETENS-/REKRYTERINGSHINDER
• Saknar tillräcklig kunskap/utbildning för det
område som personen skulle vilja driva företag
inom
• Saknas personer med rätt kompetens, arbetsvilja
och pålitlighet (som anställda eller kompanjoner)
MARKNADSHINDER
• Tveksamhet om företaget skulle få några kunder
• Många och stora konkurrenter
• Personen saknar de kontakter/nätverk som krävs
för att driva företaget
OTRYGGHET
• Att gå från ensamföretagare till att anställa känns
otryggt
• Omfattande kriminalitet och hot mot företagare –
många i de utsatta områdena betalar för ”skydd”
PERSONLIGA HINDER
• Personens ålder
• Personliga egenskaper
• Att personen kommer från ett annat land
(språk etc)

”

Egenföretagande ses som en potentiell
väg bort från arbetslöshet.
17
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”Att man inte har någon
buffert eller trygghet.”

”Blir tvungen att ta
lån i sådana fall. Och
tryggheten då … om det
skulle gå i konkurs …
jag vågar inte
riskera det.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 36 år,
Bredäng)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 36 år,
Hallunda-Norsborg)

”Jag har inget eget
startkapital.”

”Att våga ta steget och
tro på idén man har.”

(man, förvärvsarbetande deltid, 23 år,
Rissne-Hallonbergen)

(kvinna,
förvärvsarbetande
(kvinna,
arbetssökande,deltid,
40 år,20 år,
Rinkeby-Tensta)
Hallunda-Norsborg)

”Det jag vill göra måste
man ha så många
utbildningar i, för att
kunna göra.”

”Jättemycket
konkurrens.”

(kvinna, föräldraledig, 32 år,
Älvsjö-Solberga)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 31 år,
Rinkeby-Tensta)

”Orolig över skatten.
Man vågar inte ha ett
eget företag här i
Sverige. Det är jättesvårt när hälften går
till skatt.”

”Det är svårare att
få lån nu, mot hur
det var förr.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 50 år,
Hallunda-Norsborg)

(man, förvärvsarbetande heltid, 23 år,
Vårberg
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”Det är svårt att hitta
lokal och hyran är hög.”

(man, förvärvsarbetande deltid, 57 år,
Hagsätra-Rågsved)

”Information om allt
man behöver tänka på
och göra innan man
börjar.”

(man, studerande, 23 år, Brandbergen)

”Jag vet inte vilka regler
och sånt som finns.
Språket är också ett
hinder.”

”Billigare arbetsgivaravgifter och sänkta
skatter för dem som bor
i utsatta områden.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 29 år, Vårby)

(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 20 år,
Rinkeby-Tensta)
(man, sjukskriven,
57 år, Alby)

”Att hitta folk som är
villiga att arbeta.”

”Man måste betala dyr
skatt om man är egenföretagare. Så man
måste tjäna bra, annars
går det inte alls.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 37 år,
Jordbro)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 50 år,
Rinkeby-Tensta)

”Anställning av
pålitliga personer.”

”Väldigt krångligt!
Man gör det så svårt
för dem som vill starta
företag.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 24 år,
Hässelby-Vällingby)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 64 år,
Hässelby-Vällingby)
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KAPITEL 3

Trygghet och kriminalitet
Tryggheten är en viktig faktor för det lokala näringslivet, för att folk ska
röra sig fritt och för skapande av ett levande centrum. Känslan av otrygghet påverkar den ekonomiska tillväxten hos det lokala näringslivet.
de stannar helst hemma under dygnets mörka timmar.
Kvinnorna känner sig klart mer otrygga än männen
nattetid. Vi ser också att känslan av otrygghet är
störst i särskilt utsatta områden och bland utrikesfödda – både på dagen och på natten.
De boende har gott om åsikter och idéer kring hur
man ska kunna minska kriminaliteten. Många sätter
sitt hopp till ett utökat polisarbete, men även till politiska beslut om ”hårdare tag” mot brottslingar och
längre fängelsestraff.
Droghandeln anses vara central för all kriminalitet i de utsatta områdena, så lyckas man
bryta ner den tror man att mycket är vunnet.

Kriminaliteten i de utsatta områdena är omfattande
och många uppger att de ser och hör vad som pågår.
Avsaknaden av synlig polis anses vara en förklaring
till varför kriminaliteten kan ske så öppet.
Ändå är det långt ifrån alla som själva drabbas av
brottsligheten och de allra flesta uppger att de kan
leva ett trivsamt liv parallellt med och utan någon
relation till de kriminella grupperna.
Dagtid känner sig de allra flesta trygga när de
rör sig ute i bostadsområdena. Men nattetid är det
annorlunda. Var tredje person känner sig otrygg i sitt
bostadsområde nattetid och det finns skäl att tro att
denna otrygghet begränsar friheten för de boende –

FIGUR 5.
HUR TRYGG ELLER OTRYGG
KÄNNER DU DIG DAGTID I DITT
BOSTADSOMRÅDE?

45 %

DAG
31 %

MEDELVÄRDE:

4,07

15 %
5%

4%
0%

Väldigt otrygg (1)
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Mycket trygg (5)

Ingen uppfattning/vet inte
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Nattetid är känslan av trygghet klart lägre. Var
tredje svarande uppger att de känner sig otrygga på
natten. 45 procent känner sig trygga (värde 4 eller
5) och medelvärdet ligger på 3,18. Observera att två
procent inte har någon uppfattning alls när vi frågar
efter upplevd trygghet nattetid. Detta kan bero på att
de helt enkelt inte rör sig utomhus eller befinner sig i
andra situationer där de kan möta kriminalitet eller
otrygghet.
Resultaten skiljer samtidigt tydligt mellan olika
intervjupersoner och vissa har en känsla av otrygghet
dygnet runt. Ändå kan man sammanfatta resultaten
och konstatera att de undersökta bostadsområdena
upplevs som relativt trygga under dygnets ljusa timmar medan de upplevs som betydligt mindre trygga
när mörkret faller på.
Men minst lika intressant som att granska skillnader mellan dagtid och nattetid är det att studera hur
känslan av trygghet skiljer mellan olika undergrupper
av svarande.

Övervakningskameror och bättre belysning ställer
sig många positiva till. Och så lägger man stort
ansvar på föräldrarna, att de ska ta tag i sina barns
utveckling.
UPPLEVD TRYGGHET I BOSTADSOMRÅDET –
DAGTID OCH NATTETID

Leder den omfattande kriminaliteten till att de boende i områdena känner sig otrygga?
I undersökningen fick de svara på hur trygga eller
otrygga de känner sig dagtid respektive nattetid.
Känslan av trygghet skiljer mycket mellan dagtid
och nattetid. Nio procent svarar att de dagtid känner
sig otrygga i sitt bostadsområde (svarar värde 1 eller
2). Man kan naturligtvis diskutera om detta är en
acceptabel nivå. Men trots allt: tre av fyra svarande
uppger att de är trygga i sitt bostadsområde dagtid
(svarade värde 4 eller 5). Medelvärdet/trygghetsvärdet ligger på 4,07 på den femgradiga skalan.

”

Dagtid känner sig de allra flesta trygga när
de rör sig ute i bostadsområdena.

FIGUR 6.
HUR TRYGG ELLER OTRYGG
KÄNNER DU DIG NATTETID I DITT
BOSTADSOMRÅDE?

24 %

NATT
18 %

21 %

20 %

15 %

MEDELVÄRDE:

3,18
2%
Väldigt otrygg
(1)

2
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Mycket trygg (5)

Ingen uppfattning/vet inte
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FIGUR 7.
HUR TRYGG ELLER OTRYGG
KÄNNER DU DIG DAGTID OCH
NATTETID I DITT BOSTADSOMRÅDE?

26 %

6%

18–25 år

35 %

10 %

46–55 år

36 %

5%

29 %

8%

66 år eller äldre

27 %

7%

Boende i utsatta områden

32 %

13 %

Boende i särskilt utsatta områden
Födda i Sverige

41 %

15 %

36–45 år

36 %

3%
17 %

Födda i annat land

10 %

De som trivs medel i bostadsområdet – totalt sett
2%

Diagrammet visar graden av otrygghet: ju längre
stapel, desto mer otrygga känner sig personerna i
den specifika gruppen. Man ser att kvinnor är betydligt mer otrygga än män, men att den stora skillnaden endast finns nattetid. 41 procent av kvinnorna
men ”endast” 26 procent av männen uppger att de är
otrygga i sitt bostadsområde nattetid.
Vi vet att känslan av trygghet påverkar viljan att
gå ut i bostadsområdet efter mörkrets inbrott, och
här ser vi alltså att det sannolikt främst är kvinnorna
som drar sig för att gå ut då. Kriminaliteten kan
alltså sägas avskräcka olika grupper från att röra sig
fritt i sina egna bostadsområden.
Vid analys av kriminaliteten är det därför viktigt
att inte bara sätta fokus på genomförda brott, utan
också på rädslan för att drabbas av brott. De boendes känsla av frihet minskar av denna rädsla.
När man studerar hur resultatet skiljer mellan olika åldersgrupper ser man att det främst är
människor i åldern 26–55 år som känner sig otrygga
i sitt bostadsområde. De yngsta i undersökningen
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29 %
39 %
37 %

De som trivs dåligt i bostadsområdet – totalt sett
De som trivs bra i bostadsområdet – totalt sett

Dagtid
Nattetid

28 %

11 %

26–35 år

56–65 år

41 %

8%

Män

Andelen som svarade att de
känner sig otrygga (något eller
mycket otrygga)
Svar från olika undergrupper av
svarande

10 %

Kvinnor

73 %
43 %

20 %

(upp till 25 år) tillsammans med de lite äldre (över
55 år) känner sig mer trygga. Dessa åldersskillnader
i fråga om trygghetskänsla gäller både dagtid och
nattetid.
Vi ser också att känslan av otrygghet är störst i de
särskilt utsatta områdena och bland de utrikesfödda
– både dagtid och nattetid.
Allra störst skillnader finner vi när vi jämför
känslan av trygghet med upplevd trivsel i bostadsområdet. Det finns ett mycket starkt samband mellan
känslan av trygghet och hur bra man trivs där man
bor. Man kan säga att trivseln där man bor bygger
på att man känner sig trygg. Läs mer om den upplevda trivseln i områdena i kapitlet Bostadsområdets
utveckling.
Även om långt ifrån alla säger sig vara otrygga
när de rör sig ute i sina bostadsområden, så blir ändå
en slutsats att kriminaliteten och dess effekter på
tryggheten delar upp de boende i olika grupper och
begränsar vissa personers känsla av frihet.
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HUR SKA MAN MINSKA
KRIMINALITETEN?
Som vi redan konstaterat finns det ett tydligt samband mellan graden av kriminalitet och känslan av
otrygghet. För att öka de boendes trygghetskänsla
krävs minskad kriminalitet. Men hur låter det sig
göras? De svarande fick en öppen fråga som löd:

Vad tycker du är viktigast att göra
för att minska kriminaliteten i ditt
bostadsområde?
Här följer, i punktform, en genomgång av de vanligaste förslagen som nämndes i intervjuerna.
POLISENS ARBETE
• Fler poliser ute på gator och torg i de utsatta
områdena
• Fler polisstationer i de utsatta områdena
• Att polisen kommer snabbare när något händer
• Att poliserna försöker få bättre kontakt med och
relation till de boende i de utsatta områdena, och
då särskilt till ungdomarna – kräver att det är
”rätt typ” av poliser
• Fler civilpoliser ute på gator och torg
BROTT OCH STRAFF
• Se till att de kriminella verkligen åker fast
• Bekämpa småbrottsligheten – sänk toleranströskeln
• Bryt upp gängen – motarbeta att ungdomar
grupperar sig kring brottslighet
• Längre och hårdare straff – företrädesvis
fängelsestraff
• Förflytta de kriminella från området
• Använd utvisning som påföljd oftare
DROGER
• Bryt ner droghandeln – den är central för all
kriminalitet
• Legalisera och/eller undanröj drogerna skoningslöst – inget mellanting
• Specialbevaka områdena kring tunnelbanan –
det är där droghandeln sker
		

OMRÅDETS KARAKTÄR OCH FACILITETER
• Fler väktare ute i områdena
• Fler övervakningskameror
• Bättre belysning i området
• Upprustning och uppfräschning av närmiljön –
det finns en koppling mellan den fysiska närmiljön
och graden av brottslighet
• En bättre balans av människor med olika ursprung
– inte bara invandrare och inte bara personer från
specifika ursprungsländer
SKOLANS OCH UTBILDNINGENS ROLL
• Förebyggande arbete redan i skolan – fånga upp
ungdomarna tidigt
• De unga måste utbilda sig – då blir de inte
kriminella
• Bättre skolor som satsar på kunskap
FÖRÄLDRARNAS ROLL
• Föräldrarna har en nyckelroll – måste ta mer
ansvar och ha bättre uppsikt över sina barn
• Ställ högre krav på barnen – läxor före att ”gå ut”
• Ökat samarbete skola–föräldrar
FRITIDSAKTIVITETER
• Skapa fler aktiviteter för de unga, t.ex.
ungdomsgårdar/fritidsgårdar
• Billigare aktiviteter – pengarna ska inte styra
ARBETSMARKNADEN
• Ge stöd till individer och arbetsgivare – med
syfte att fler från de utsatta områdena ska in på
arbetsmarknaden
• Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
ALLAS ANSVAR
• Civilkurage – säg åt dem som begår brott
• Grannsamverkan
• Generellt fler vuxna ute på kvällar och nätter –
bra med köpcentrum, restauranger etc som
”drar folk” i alla åldrar
• Utökade nattvandringar – även på tunnelbanan
• Släpp in KRIS i de utsatta områdena
• Se till så att de unga får bättre förebilder
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”Unga rastlösa killar som
fastnat mellan fritidsgård
och arbetslöshet.”

”Motverka gängkulturen.
Fler synliga poliser i
området. Bättre skolor som
ger kunskap och mod.”

(kvinna, egenföretagare,
47 år, Älvsjö-Solberga)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
62 år, Brandbergen)

”Börja tidigare i skolan.
Polis, socialnämnd, lärare
och skolledning … arbeta
tillsammans för att minska
kriminaliteten.”
”Det är föräldrarnas ansvar.
De måste veta vad deras barn
gör på kvällarna.”
(kvinna, pensionär, 61 år,
Rinkeby-Tensta)

(man, pensionär, 57 år, Fornhöjden)

”Man uppskattar
eldsjälarna i området …
de som nattvandrar
till exempel.”
(kvinna, egenföretagare,
43 år, Vårby)

”Bekämpa
småbrottsligheten –
man måste börja
någonstans.”
(man, förvärvsarbetande heltid,
48 år, Hässelby-Vällingby)
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”Att nå ut till de som är
riktigt unga – och även i
tonåren. Så att de inte väljer
fel väg.”
(man, förvärvsarbetande heltid,
36 år, Bredäng)

R AK A SVAR – SÅ ÄR DET AT T BO I ET T UTSAT T OMR ÅDE

”Att polisen tar tag i problemen
på riktigt. Jag har själv sett
personer sälja knark mitt ute på
ljusa dagen.”

”Bättre belysning, fler
övervakningskameror,
patrullerande poliser.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
48 år, Hässelby-Vällingby)

(kvinna, pensionär,
69 år, Jordbro)

”Sätt in åtgärder mot
kriminalitet tidigt i åldrarna.
Våga se problemen.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid,
42 år, Jordbro)

”Mammor som jobbar ute på
nätterna och som håller koll på
ungdomarna. Det har jag sett
och det verkar funka bra.”
(man, studerande, 23 år,
Hagsätra-Rågsved)

”Det ska vara roligare att
vara på fritidsaktiviteten än
att göra något kriminellt.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
57 år, Hagsätra-Rågsved)
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KAPITEL 4

Vägen till integration
I intervjuerna framkom tydligt att de boende i de utsatta områdena är
engagerade i frågan om integration. Undersökningsdeltagarna har en
mängd olika tankar och idéer om hur man kan bidra till ökad integration,
och därmed även till utveckling av det egna bostadsområdet.

Den vanligaste typen av svar handlar om de bristande kunskaperna i svenska hos många som bor i de
utsatta områdena. Språket anses vara nyckeln för
dem som vill ta sig in på arbetsmarknaden och mer
generellt in i det svenska samhället.
I syfte att få arbetsgivarna att rekrytera fler personer föreslår de intervjuade ett antal olika åtgärder, till
exempel lägre arbetsgivaravgifter för den kategorin
medarbetare, utveckling av RUT-avdragen, in-
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förande av lärlingsjobb och enkla jobb samt ett utökat
samarbete mellan skola och arbetsgivare.
Några talar generellt om att sänka bidragsnivåerna
för att öka drivkrafterna för arbetslösa att söka jobb.
Den här undersökningen visar att många ser att
ett mer blandat boende och en bättre balans av människor med olika ursprung i de utsatta områdena kan
bidra till bättre integration, bland annat genom att de
boende i utsatta områden får nya personliga nätverk.
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”Inom SFI behövs det bra lärare –
som själva kan svenska språket bra.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 42 år, Jordbro)

”Aggressivare svenskutbildning –
så att de lär sig svenska bättre.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 48 år, Ronna-Geneta-Lina)

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD INTEGRATION
En av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige –
och för många andra länder – är integrationen. Det
finns, enligt de boende i de utsatta områdena, starka
skäl för att fokusera på att integrera personer med
utländsk bakgrund i det svenska samhället.
Men hur sker denna integration bäst? De boende i
de utsatta områdena fick besvara en öppen fråga om
detta i undersökningen:

Vad tror du är det allra viktigaste att
göra för att förbättra integrationen av
personer med utländsk bakgrund i det
svenska samhället?
Det är viktigt att poängtera att inte alla boende i
de utsatta områdena i Stockholms län har utländsk
bakgrund. Men eftersom andelen är så hög som
73 procent är det ändå relevant att i en undersökning
som denna fokusera på vissa frågor som är kopplade
just till personernas utländska ursprung. Och frågan
om integration är naturligtvis extra viktig i de utsatta
områdena.
De öppna svaren innehöll en mängd olika förslag.
Många svar kan dock ses som generellt önsketänkande, typ: ”det är viktigt att människor kommer
i arbete”. Men det kom också en del lite mer konkreta idéer. De vanligaste kategorierna av svar var
följande, varav de två första punkterna var de mest
frekventa:
• Bättre kunskaper i svenska språket
• Fler med utländsk bakgrund in på
arbetsmarknaden
• Bättre skolor och fler som utbildar sig
• Mer blandat boende vad gäller svensk och
utländsk bakgrund
• Högre krav på anpassning till det svenska
samhället

”Det är inte
hudfärgen som
skiljer sig åt –
det är
språket.”

SVENSKA SPRÅKET ÄR EN
NYCKEL

Kunskaper i och användande
av svenska språket anses vara
den viktigaste nyckeln in i
samhället. SFI-undervisningen
anses hålla låg kvalitet och
många tycker att man måste höja
(man, pensionär, 67 år,
kraven på såväl SFI-utbildarna
Rissne-Hallonbergen)
som på alla de personer med utländsk
bakgrund som är i behov av förbättrade
språkkunskaper.
Många påpekar att man lär sig svenska i möten
med svenskar och med det svenska samhället. Men
vägen till språkkunskaper går ändå primärt via
utbildning. Ökade kontakter med svenskar och med
samhället ses som komplement till utbildningen, inte
som det första steget.
27
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INTÅGET PÅ ARBETSMARKNADEN

Om språkkunskaper anses vara steg ett på integrationstrappan så är intåget på arbetsmarknaden steg
två. Krav ställs på såväl arbetsgivare som på de
personer med utländsk bakgrund som saknar arbete i
dag: de förstnämnda måste börja anställa människor
med utländsk bakgrund i högre utsträckning än i dag
samtidigt som de sistnämnda måste göra allt de kan
för att söka och få ett jobb.
Lärlingsutbildningar är ett exempel som tas upp.
Andra pekar på att arbetsgivare måste bli bättre på

”Att anställa de kunniga
migranterna.”

”Kommer man in i
arbetslivet så förstår
man samhället på ett
bättre sätt. Och man
utvecklas också som
person.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 43 år,
Rinkeby-Tensta)

(kvinna, förvärvsarbetande
förvärvsarbetande heltid,
deltid, 45
20 år,
år,
(kvinna,
Rinkeby-Tensta)
Bredäng)

”Alla kan mycket men
de får aldrig visa det.
Det finns för mycket
regler som spärrar
vägen för de stackarna.”

”Pusha dem som bara
sitter hemma – de måste
jobba och komma igång.
Jag vet, för jag är själv
invandrare. Man blir
lätt bortskämd av det
svenska samhället.”

(man, pensionär, 60 år, Hässelby-Vällingby)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 48 år, Husby)

”Man bör vara bättre
på att ta tillvara den
utbildning som människor har. Till exempel
läkare som kommer till
Sverige men som inte
får jobba som läkare.”

”Lite mer enkla jobb
för personer med
utländsk bakgrund.
RUT-avdrag.”

”Vi tar inte vara på
de kunskaper som
invandrarna har. Det
är väldigt synd, för vi
kan lära oss mycket
av dem, tror jag.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 63 år, Alby)

(man, förvärvsarbetande heltid, 49 år, Östberga)

(kvinna, pensionär, 76 år, Edsberg)

”Kolla vad de kan
praktiskt. Skicka
sedan ut dem på
arbetsmarknaden
som lärlingar.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 29 år, Fittja)
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att matcha invandrarnas kompetenser med den efterfrågan på arbetskraft som de facto finns.
Några lyfter frågan om lägre arbetsgivaravgifter
för boende i länets utsatta områden som har svårt att
få jobb. Andra talar om behovet av enkla jobb, t.ex.
olika RUT-jobb.
Några förespråkar ett utökat samarbete mellan
skola och arbetsgivare medan vissa propagerar
för sänkta bidrag, i syfte att öka incitamenten för
människor att söka arbete och kunna leva på en lön.
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SKOLOR OCH UTBILDNING

gar åtgärder för att utveckla dessa skolor och deras
utbildning.
Att många unga väljer att inte studera vidare efter
grundskola/gymnasium är ett annat problem som
naturligtvis försvårar integrationen av boende i dessa
områden.

Behovet av ökade språkkunskaper har redan nämnts,
men många av dem som bor i de utsatta områdena
betonar också att det krävs ytterligare kompetens och
utbildning för att bli attraktiv på arbetsmarknaden.
Att skolorna i de utsatta områdena anses hålla låg
kvalitet är därför ett orosmoln, och många efterfrå-

”Att alla
verkligen går i
skolan och
utbildar sig.”
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(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
27 år, Husby)
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”Inte så lätt för lågutbildade att få
arbete här. Jag har varit arbetslös
sen jag slutade skolan 2014 och jag
fick arbete nu för ett halvår sedan.”
(man, förvärvsarbetande deltid,
23 år, Rissne-Hallonbergen)

en
n gå kan
a
k
an
de
att de sed
å
s
tt
till
”
åa
”Se ing, s t jobb. eltid,
t
n
d
ild
få e arbetandseta)
utb
en
vs
vär eby-T
k
, för
nna år, Rin
i
v
k
(
22

29

R AK A SVAR – SÅ ÄR DET AT T BO I ET T UTSAT T OMR ÅDE

Det faktum att personer med utländsk bakgrund
vill – alternativt bara har möjlighet att – bosätta sig i
områden med en redan hög andel invandrare anses
vara ett problem. Att det dessutom ofta skapas kluster
av personer från olika ursprungsländer, till exempel
många iranier i Husby och många syrianer i Ronna,
upplevs förstärka dessa problem.
Dagens upplevda brist på blandad befolkning tror
många tillfrågade leder till en sämre språkutveckling
(i svenska) för de boende i de utsatta områdena. Och
det anses vara svårt att bredda sina nätverk om man

bor i ett område utan särskilt många invånare med
svensk bakgrund.
En del av de tillfrågade anser att områden med
låg blandning av personer med svensk respektive
utländsk bakgrund gör det svårt att skapa förståelse
för människor med annat ursprung än det egna. I
värsta fall skapas direkta parallellsamhällen.
I de utsatta områdena är det många som vill se en
bättre balans av människor med olika ursprung. Det
här tror man skulle bidra positivt till integrationen
och i bästa fall leda till ökat umgänge med människor
med annan bakgrund än den egna.

”

”Bygg annorlunda! Slå sönder de segregerade
områdena så att det blir en blandad befolkning.”
(kvinna, pensionär, 77 år, Hässelby-Vällingby)

”Fler hyresrätter i
innerstan och fler
bostadsrätter i ytterstan. Ett mer blandat
samhälle på olika
nivåer.”

”Vända runt lite, så att
inte hela Rinkeby är fyllt
med bara utländska
personer. Utan det ska
vara blandat med både
svenskar och utländska.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
46 år, Bredäng)

(man, förvärvsarbetande heltid, 38 år, Vårberg)

”Att de ska bo blandat
och kunna prata med
sina grannar och lära
känna folk. Så att folk
inte är rädda för
varandra.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid,
51 år, Hallunda-Norsborg)
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”De ska blandas
ihop mer med den
svenska befolkningen.
Inte bilda egna samhällen i samhället,
om man säger så.”
(kvinna, pensionär, 69 år, Jordbro)
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ANPASSNING TILL DET SVENSKA SAMHÄLLET

En del av de öppna svaren handlar också om att
personer med utländsk bakgrund har ett eget ansvar
att anpassa sig till det svenska samhället – och att det
svenska samhället ska ställa högre anpassningskrav
på människor som flyttar till Sverige.

”Att de lär sig svenska
traditioner.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
48 år, Hallunda-Norsborg)

Vissa talar om behovet av faktakunskaper om det
svenska samhället – lagar och regler, styrelseskick,
myndigheter och andra samhällsinstitutioner. Andra
betonar hur viktigt det är att förstå de ”mjuka
värdena” – olika inslag i den svenska kulturen.

”Att de tar till sig vår
svenska kultur och lever
efter våra lagar.”

”Att Sverige inte ska
vara snällinkluderande.
Utan det ska vara
samma rättigheter,
skyldigheter och
principer för alla.”

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 56 år, Skogås)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
43 år, Rissne-Hallonbergen)

”Att de får en bra
introduktion till hur det
svenska samhället
fungerar.”

”De har valt att
komma hit och då får
de rätta sig efter våra
lagar, regler och hur
människor beter
sig här.”

”Sverige gör vad de
kan för oss och det
tycker jag att vi
invandrare ska vara
tacksamma för. Det
är i alla fall jag.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 58 år, Skogås)

(kvinna, pensionär, 58 år, Jordbro)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid,
48 år, Hässelby-Vällingby)
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KAPITEL 5

Synen på politikerna
Intresset och engagemanget för organiserad politik är lågt i de utsatta
områdena. Få personer från dessa områden väljer att engagera sig i
politiken och valdeltagandet är lågt. Med detta följer också en utbredd
misstro mot politikerna, man upplever att de har en mycket dålig förståelse
för hur det är att leva och bo i de utsatta områdena.

Ett svagt intresse för organiserad politik hindrar
dock inte de boende från att ha starka åsikter i olika
politiska frågor. I undersökningen ställdes frågor om
fem politiska förslag och undersökningsdeltagarna
var över lag positiva till dessa. Framför allt uppskattas förslagen om att öka antalet poliser och övervakningskameror i områden med hög brottslighet.
Även förslagen om att sänka skatterna på låga
inkomster, att göra det billigare att anställa personer
som står långt från arbetsmarknaden och att ha
längre fängelsestraff för kriminella fick en övervägande andel positiva svar bland dem som deltog
i undersökningen.

POLITIKER SAKNAR FÖRSTÅELSE
FÖR DE UTSATTA OMRÅDENA
Sex av tio (59 procent) ger underkänt betyg till politikerna och till deras förståelse för livsvillkoren i de
utsatta områdena. 12 procent tycker att politikerna
har bra förståelse och 8 procent känner inte att de
har någon uppfattning alls i frågan.
Förhållandevis få personer i de utsatta områdena
har en relation till politiken, till exempel genom att
själva vara aktiva i någon politisk organisation, att
ha kontakt med politiker eller genom att noga följa
politiken och politikerna i media. Valdeltagandet är
också lågt i dessa områden.

”

Sex av tio ger underkänt betyg till
politikerna och till deras förståelse för
livsvillkoren i de utsatta områdena.
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36 %

23 %

FIGUR 8.
DU BOR I ETT OMRÅDE SOM
POLISEN HAR DEFINIERAT SOM
ETT UTSATT OMRÅDE. HUR BRA
ELLER DÅLIGT UPPLEVER DU
ATT POLITIKERNA FÖRSTÅR HUR
DET ÄR ATT BO OCH LEVA I DEN
TYP AV OMRÅDE SOM DU BOR I?

21 %

9%

8%

MEDELVÄRDE:

3%

Mycket dåligt
(1)

2

3

4

Mycket bra (5)

Bristen på intresse och engagemang för politiken kan
också bidra till en direkt misstro mot politikerna och
mot deras insikter i hur livet är i de utsatta områdena
(låga värden på den femgradiga skalan).
Det motsatta kan också gälla: att det är politikernas (i alla fall upplevda) bristande insikter om dessa
bostadsområden som leder fram till en känsla av
uppgivenhet hos befolkningen och till ett avståndstagande från politiken.
Extra svagt förtroende för politikerna och deras
förståelse för de utsatta områdena verkar finnas
bland männen och bland de svenskfödda person-

Ingen uppfattning/vet inte

2,15

erna. Kvinnor, utrikesfödda och även de äldsta
undersökningsdeltagarna (över 65 år) är mer positiva
– eller snarare mindre negativa – till politikernas
förståelse för hur det är att bo och leva i de utsatta
områdena. Just dessa skillnader är dock inte statistiskt
signifikanta.
Uppfattningen om hur bra eller dåligt politikerna
förstår livsvillkoren i de utsatta områdena skiljer
däremot inte mellan dem som bor i utsatta respektive
särskilt utsatta områden. Känslan av att inte bli sedd
eller förstådd av politikerna är alltså stark, oberoende
av hur utsatt området man bor i är.
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JA TILL FLER POLISER OCH
ÖVERVAKNINGSKAMEROR
De intervjuade personerna fick inte bara recensera
politikerna, de fick också bedöma olika politiska
förslag. Fem sådana förslag testades och samtliga fick
godkäntstämpel från de svarande.
De svarande fick sätta ett betyg på en femgradig
skala på de olika politiska förslagen. I diagrammet
nedan ser vi andelen som svarade värde 4 eller 5,
d.v.s. tycker att förslaget är bra eller mycket bra.

FIGUR 9.
INSTÄLLNINGEN TILL OLIKA
POLITISKA FÖRSLAG

Andelen som tycker att de olika
förslagen är bra eller mycket bra

Andelen som
svarade ”ingen
uppfattning/
vet inte”
Fler poliser ute på gator och torg i områden
med hög brottslighet

82 %

Fler övervakningskameror i områden med hög
brottslighet

71 %

Sänkta skatter på låga inkomster

63 %

4%

Längre fängelsestraff för kriminella

59 %

6%

Billigare att anställa personer som står långt
från arbetsmarknaden

48 %

8%

1%

3%

”

Många betonar hur viktigt det är att polisen inte
bara syns utan också agerar.
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Det som flest personer vill se är en ökning av antalet
poliser på platser med hög brottslighet. 82 procent
tycker att detta förslag är bra eller mycket bra och
snittbetyget är det högst uppmätta i denna undersökning, 4,35. Observera också att i princip alla har en
åsikt i denna fråga – endast en procent svarar ”ingen
uppfattning/vet inte”.
Polisnärvaro är en mycket viktig fråga för de boende i de utsatta områdena. Många betonar hur viktigt det är att polisen inte bara syns utan också agerar
samt att poliserna måste ha en avskräckande inverkan på de kriminella – något som inte verkar vara
fallet i dag. Men steg ett är i alla fall att öka antalet
poliser som syns ute på gator och torg.
En ökad användning av övervakningskameror är
också något som ses som positivt av största delen av
de svarande. 71 procent tycker att detta förslag är bra
eller mycket bra och snittbetyget ligger på 3,99.
Sänkta skatter på låga inkomster och längre fängelsestraff för kriminella är två andra förslag som en
tydlig majoritet av de svarande tycker låter bra. Runt
sex av tio skriver under på dessa förslag.

Att göra det billigare att anställa personer som
står långt från arbetsmarknaden är ett förslag som
ungefär hälften av de svarande tycker om. Men
detta förslag har samtidigt åtta procent svårt att ta
ställning till (svarar ”ingen uppfattning/vet inte”).
Förhållandevis många (23 procent) ställer sig också
negativa till detta förslag. Men sammantaget får även
förslaget om billigare anställningar klart fler positiva
än negativa reaktioner.
När det gäller förslagen om att sätta upp övervakningskameror och att göra det billigare att anställa
personer som står långt från arbetsmarknaden är
kvinnorna mer positivt inställda än männen.
Det finns också skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller synen på övervakningskameror och ökad polisnärvaro. Ju äldre personer,
desto större andel som ställer sig positiva till de
nämnda förslagen. Till exempel är 57 procent i
åldersgruppen 18–25 år positiva till att sätta upp fler
övervakningskameror i områden med hög brottslighet. Motsvarande andel bland dem som är över 65 år
är betydligt högre, 86 procent.
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KAPITEL 6

Bostadsområdets utveckling
När man ber de boende beskriva hur utvecklingen har varit i de utsatta
bostadsområdena under de senaste fem åren så framkommer en negativ bild.

I merparten av de företeelser som vi frågade efter
upplever de boende att utvecklingen stått still – att
det varken blivit bättre eller sämre under de senaste
åren. Inte i något avseende anser man att utvecklingen varit direkt positiv. Polisen får med nöd och
näppe godkänt för sitt arbete under de senaste fem
åren. När det gäller två företeelser, kriminaliteten
och möjligheten att få tag i en bostad, så upplever en
majoritet av dem som har en uppfattning att utvecklingen gått bakåt i de utsatta områdena.
Invånarna är av uppfattningen att just dessa båda
företeelser är de som man verkligen måste prioritera
och utveckla framöver.
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NEGATIV UTVECKLING FÖR
KRIMINALITET OCH
BOSTADSMARKNAD
De som deltog i undersökningen fick sätta ett betyg
på utvecklingen för nio olika företeelser/verksamheter.
Ingen av de nio företeelserna anses ha haft en
särskilt positiv utveckling de senaste fem åren.
Utvecklingen av polisens arbete får ändå godkänt
betyg – trots den ökade kriminaliteten. Många andra
områden anses ha haft en svag eller obefintlig utveckling under dessa år. Det är varken bättre eller sämre.
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Och för några företeelser anses utvecklingen ha gått
åt helt fel håll.
Mycket måste göras för att få en positiv utveckling
i de utsatta områdena. De svarande uppger att i princip ingen företeelse anses ha haft en positiv utveckling de senaste fem åren.
Två företeelser får tydliga underbetyg av de
boende i de utsatta områdena: dels kriminaliteten,
som vi redan konstaterat, dels bostadsmarknaden
eller ”möjligheten att få tag i en bostad”, som det var
formulerat i undersökningen.
Bostadssituationen har förvärrats märkbart på
senare år och i dag är det många som beskriver hur
svårt det är att få tag i ett prisvärt och lämpligt boende. I princip hela Stockholmsområdet har omfattande problem med sin bostadsmarknad och bostadstillgång, och denna undersökning visar tydligt att även

de utsatta områdena är en del av denna negativa
utveckling.
Finns det något område där de svarande ser ett
stort behov av åtgärder – parallellt med insatser mot
kriminaliteten – så är det just den dysfunktionella
bostadsmarknaden.
Att utvecklingen för bostadsområdenas skolor
anses vara negativ har vi redan konstaterat. Och ett
medelvärde en bit under 3,0 för ”skolor och utbildning” signalerar ett missnöje med utvecklingen i
skolans värld under de fem senaste åren.
Stämningen och optimismen bland befolkningen
är sannolikt en funktion av övriga företeelser. Ser
utvecklingen bra ut inom andra områden så ökar
sannolikt den generella framtidstron och förhoppningarna bland invånarna i de utsatta områdena.

FIGUR 10.
DE FEM SENASTE ÅRENS UTVECKLING I DE UTSATTA
OMRÅDENA – OLIKA VERKSAMHETER/OMRÅDEN
Medelvärden på en skala från 1 till 5,
1,00
1,50
där 1 = ”mycket dålig utveckling” och
5 = ”mycket bra utveckling”
3,07
Polisens arbete

Föreningsliv

3,01

Omsorgsverksamhet (barnomsorg, äldreomsorg etc)

3,01

Stämning och optimism bland befolkningen

2,98

Affärer och butiker

2,96

Företagande och entreprenörskap

2,85

Skolor och utbildning

2,84

Kriminalitet

2,55

Möjlighet att få tag i en bostad

2,29

2,00

2,50

Dålig utveckling

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Bra utveckling
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TRIVSELN I DET EGNA OMRÅDET

många har sina släktingar och nära vänner i området
– något som bidrar positivt till den upplevda trivseln.

De boende upplever kriminaliteten som en av de
stora utmaningarna och anser dessutom att utvecklingen i bostadsområdena har varit negativ de senaste
åren. Men det innebär inte att alla invånare själva
drabbas av kriminaliteten. Många kan undvika –
”runda” – dessa problem och i stället leva ett trivsamt
liv parallellt med de kriminellt belastade och utsatta
grupperna.
De boende är naturligtvis missnöjda med kriminaliteten i sina bostadsområden. De ser också
negativt på skolornas låga kvalitet och bristen på
kunskaper i svenska hos många i området. Dessutom
upplever de att blandningen av invånare med svensk
respektive utländsk bakgrund är alldeles för liten.
Bostadsmarknaden får också negativ kritik – det är
mycket svårt att hitta boenden i dessa områden.
Men de positiva kommentarerna om hur det är att
bo och leva i de utsatta områdena överväger ändå.
Miljön beskrivs som lugn, trivsam och barnvänlig.
Det finns en närhet såväl till natur och grönområden som till Stockholms city. Invånarna i områdena
anses vara trevliga och hjälpsamma och det finns en
mångfald av personer med olika åldrar, ursprung och
erfarenheter som upplevs som positiv. Lägg därtill att

SEX AV TIO TRIVS

I undersökningen lät vi dem som bor i de utsatta
områdena själva beskriva hur det är att bo just där de
bor. Trivs de i sina bostadsområden? Vad är det bästa
och det sämsta med att bo där?

FIGUR 11.
HUR BRA ELLER DÅLIGT TRIVS
DU I DITT BOSTADSOMRÅDE,
TOTALT SETT?

37 %

25 %

24 %

MEDELVÄRDE:

3,66

6%

8%
0%

Mycket dåligt (1)
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Ingen uppfattning/vet inte
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Kvinnor

60 %

Män

62 %

18–25 år

67 %

26–35 år

53 %

36–45 år

54 %

46–55 år

52 %

56–65 år

70 %

66 år eller äldre

74 %

Boende i utsatta områden

62 %

Boende i särskilt utsatta områden

60 %

Födda i Sverige

68 %

Födda i annat land

52 %

Drygt sex av tio trivs bra eller mycket bra i sina
bostadsområden och 14 procent uppger att de inte
trivs där de bor. Medelvärdet på den femgradiga
skalan är så högt som 3,66.
Det är intressant att notera att bilderna delvis
krockar: å ena sidan den pågående diskussionen om
kriminalitet, boendesegregation och låga skolresultat,
å andra sidan den trivsel som diagrammen ovan visar
att de boende ger uttryck för.
I alla kategorier av invånare uppger merparten av

FIGUR 12.
HUR BRA ELLER DÅLIGT TRIVS DU
I DITT BOSTADSOMRÅDE, TOTALT
SETT?
Andelen som svarade att de trivs
bra eller mycket bra i sitt bostadsområde
Svar från olika undergrupper av
svarande

de svarande att de trivs i sina bostadsområden, men
de som trivs bäst är de lite äldre, de som är över 55
år. Det är också tydligt att de som är födda i Sverige
i högre utsträckning uppger att de trivs i sitt bostadsområde än de utrikesfödda.
Undersökningsdeltagarna fick besvara två öppna
frågor – vad som är det bästa respektive det sämsta
med deras bostadsområden. I dessa svar märker man
att invånarna verkligen kan beskriva varför de trivs
(eller inte trivs) i sina bostadsområden.

”

Det finns en mångfald
av personer med olika
åldrar, ursprung och
erfarenheter.
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DET SÄMSTA MED
BOSTADSOMRÅDET
Vi börjar med de negativa beskrivningarna, det vill
säga svaret på frågan:

Vad tycker du är det sämsta med ditt
bostadsområde?
Det var en öppen fråga och de intervjuade fick svara
helt fritt – med egna ord.
Svaren kan grovt delas in i fyra kategorier, varav
den första var den klart vanligaste:
•
•
•
•

Kriminalitet och otrygghet
Invandring och brist på blandning i befolkningen
Skolornas bristfälliga kvalitet
Boendemiljö och bostadsmarknad

KRIMINALITETEN –
UTVECKLINGEN GÅR ÅT FEL HÅLL

Många nämner direkt kriminaliteten som det stora
problemet i de utsatta områdena. Det är visserligen
bara ett fåtal som spontant säger att situationen
har förvärrats under de senaste åren, men mellan
raderna kan man ändå tolka att många är av just den
uppfattningen – att utvecklingen går åt fel håll.

”Det är många arbetslösa och kriminella
ungdomar här. Och narkotika. Det fattas
sysselsättning för unga människor.”
(kvinna, pensionär, 64 år, Husby)

För att beskriva kriminaliteten i de utsatta områdena använder de svarande bland annat följande ord:
ungdomsgäng, droger, inbrott, rån, skadegörelse,
misshandel, skjutningar och polisbrist.

”Kriminalitet, öppen drogförsäljning, ingen
polisnärvaro.”
(man, egenföretagare, 52 år, Rinkeby-Tensta)

”Det händer så mycket skit runt omkring
här. Rån och allmän katastrof.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 47 år, Hässelby-Vällingby)
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Ett problem som en del svarande påtalar är att de
kriminella inte verkar vara rädda för att bli påkomna
av polisen, vilket i sin tur beror på att polisen inte
upplevs närvarande. Det här leder till att kriminaliteten blir allt mer öppen. Många uppger att de sett
droghandel och andra brott på nära håll. Det är
inte detsamma som att de själva drabbats, men i alla
fall att de mer eller mindre vant sig vid den synliga
kriminaliteten.

”Brottsligheten sker så öppet på gatorna.
Man ser folk som säljer droger.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 48 år, Fittja)

Kriminaliteten leder till att människor känner sig
mindre trygga i sina bostadsområden, men otryggheten verkar ändå inte öka dramatiskt av denna
brottslighet. Skälet till detta är att en stor del av kriminaliteten riktas mot andra personer än ”de vanliga
invånarna” i de utsatta områdena. Många av dem
som deltog i undersökningen pekade på att kriminaliteten visserligen är ett stort problem för deras
bostadsområde, men att de själva inte har drabbats.
De som ändå uppger att de känner sig otrygga
väljer ofta att inte röra sig ute under vissa tider på
dygnet och de släpper ogärna ut sina barn för att leka
på vissa ställen.

”Man kan inte gå ut efter mörkrets inbrott
här. Då är man inte en person längre, utan
bara ett offer.”
(man, pensionär, 81 år, Husby)

”Det är så mycket misshandel och skjutningar. Barnen kollar ut genom fönstren för att
se vad som händer. Och de blir rädda om de
inte ser polisen.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 31 år, Rinkeby-Tensta)

BRISTEN PÅ BLANDNING I BEFOLKNINGEN

Många upplever att segregationen ligger bakom en
stor del av problemen i de utsatta områdena. Kritiken
från de svarande handlar om koncentrationen av
människor med utländsk bakgrund i de utsatta områdena. En hel del kommentarer handlar också om
att många strävar efter att bosätta sig nära sina landsmän. Därmed skapas kluster av olika nationaliteter
och ursprung.
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”Vi är för få svenskar här. Vi har blivit en
sån fruktansvärd minoritet.”
(kvinna, pensionär, 58 år, Jordbro)

”En etnisk grupp dominerar alldeles för
mycket här – det ska vara mera blandat.”
(kvinna, sjukskriven, 55 år, Rinkeby-Tensta)

I en del fall uppstår direkta motsättningar mellan de
olika grupperna och ursprungsländerna.

”Att folk snackar skit i området för var man
kommer ifrån.”
(man, egenföretagare, 41 år, Ronna-Geneta-Lina)

SKOLORNA HÅLLER INTE TILLRÄCKLIGT HÖG
KVALITET

Skolorna är en annan företeelse som nämns när man
frågar efter vad som är det sämsta med de utsatta
områdena.
De som kritiserar skolorna menar på att de inte
håller tillräckligt hög kvalitet och att eleverna inte lär
sig svenska språket så bra som de borde.

”Barnens framtid här är inte bra. Skolor och
det … det är inte helt okej.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 41 år, Alby)

”Nästan allt är problem här. Speciellt
skolorna.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 29 år, Vårby)

och bostadsmarknaden.
Standard och underhåll på byggnader och bostäder upplevs inte alltid vara på topp i de utsatta
områdena. Några talar till och med om att områdena
håller på att förslummas och pekar då just på den
eftersatta boendemiljön.

”Det är inte lika fint här längre. Till exempel
på sommaren … det finns inga blommor.”
(man, förvärvsarbetande deltid, 62 år, Hagsätra-Rågsved)

”Det är stökigt och skräpigt i området.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 32 år, Rinkeby-Tensta)

”Jag tycker att det är på gränsen till inte alls
bra! De måste sköta om lägenheterna.”
(kvinna, studerande, 31 år, Rinkeby-Tensta)

De som i stället kritiserar bostadsmarknaden menar
att den inte fungerar tillfredsställande i de utsatta
områdena. Problemet är att många har svårt att
hitta en lämplig bostad – något som i sin tur har
flera förklaringar. Att det finns för få bostäder i vissa
områden råder det ingen tvekan om.

”Bygg bort bostadsbristen.”
(man, studerande, 24 år, Hässelby-Vällingby)

”Hyran är dyr. De höjer och höjer hela
tiden.”
(kvinna, arbetssökande, 59 år, Rinkeby-Tensta)

”Det är bus på bostadsmarknaden.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 52 år, Fittja)

Många återkommer flera gånger under intervjuerna
till hur viktigt det är att lära sig svenska språket för
att kunna integreras i samhället. Och en del av detta
ansvar hamnar på skolorna.

Resultatet blir att det i många lägenheter bor fler
personer än vad som är lämpligt. Det är också vanligt
med andrahandsuthyrning.

”De kan inte svenska. Barnen har inte varit i
skolan.”

”Jag bor inneboende … har ingen egen
bostad.”

(kvinna, arbetssökande, 61 år, Fittja)

(man, förvärvsarbetande deltid, 26 år, Rinkeby-Tensta)

BOENDEMILJÖN ÄR INTE PÅ TOPP

”Tredje- och fjärdehandsuthyrningar.”
(man, förvärvsarbetande deltid, 56 år, Alby)

Två aspekter kopplade till boendet upplevdes också
som negativa i de utsatta områdena: boendemiljön
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DET BÄSTA MED
BOSTADSOMRÅDET

”Det springer rådjur och harar runt i
området… väldigt lugnt.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 26 år, Bredäng)

Många uppgav att de trivs bra i sitt bostadsområde
och de fick i en öppen fråga motivera varför de
känner på det sättet:

Många pekar på att det finns gott om grönområden
där de bor och de upplever att de har nära till naturen. Därför är det också många som tycker att deras
bostadsområde och dess omgivningar är perfekta att
ta promenader i.

Vad tycker du är det bästa med ditt
bostadsområde?

”Finns mycket grönt runt omkring, så det är
väldigt trevligt att gå promenader här.”

Svaren på frågan kan tyckas oväntade. Många av
kommentarerna går på tvärs med de tidigare svaren – om vad som är sämst med de utsatta områdena.
Man funderar på om det verkligen är samma
bostadsområden som recenseras. Men resultaten på
dessa båda öppna frågor visar på att trivsel där man
bor är en individuell upplevelse och känsla.
Det kan finnas företeelser och problem i områdena, till exempel kriminaliteten, som många är fullt
medvetna om, men som de själva inte påverkas eller
drabbas av. De möter i stället helt andra – och mer
positiva – företeelser i sina bostadsområden. Och då
är det dessa positiva upplevelser som gör att de trivs
där de bor.
Det bästa med de undersökta bostadsområdena
anses vara:
• Lugn och trivsam miljö – barnvänligt och nära
naturen
• Nära till allt – bra kommunikationer
• Trevliga och hjälpsamma människor
• Mångfald – ålder, ursprung och erfarenheter
• Familj och vänner bor där
EN LUGN OCH TRIVSAM MILJÖ

Det vanligaste positiva ordet som används för att
beskriva de utsatta områdena är ”lugnt”. Man förklarar det med att det inte händer så mycket i området och att tempot är lågt. Det är inte heller så
mycket trafik inne bland bostadshusen och därför
är det ganska tyst.

”Inte mycket trafik och nära till
grönområden.”
(kvinna, pensionär, 73 år, Östberga)
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(kvinna, pensionär, 87 år, Hässelby-Vällingby)

”Nära Mälaren och nära skogen. Frisk luft
och grönska.”
(kvinna, pensionär, 77 år, Hässelby-Vällingby)

Ett annat närbesläktat ord som används för att
beskriva bostadsområdet är ”barnvänligt”. Särskilt
gårdarna/innergårdarna nämns i positiva ordalag –
de upplevs som hemtrevliga och trivsamma.

”Att det är barnvänligt och byggt i
gårdsform.”
(man, egenföretagare, 68 år, Jordbro)

GODA KOMMUNIKATIONER

Efter ordet ”lugnt” är den vanligaste positiva beskrivningen av det egna bostadsområdet att det är ”nära”
eller har en ”närhet till” något. Närhet till natur och
grönområden har redan nämnts, men de undersökta
områdena anses också ha en närhet till mycket annat.
Framför allt nämns en närhet till centrala Stockholm,
något som beror mer på goda kommunikationer än
på geografisk närhet – även om vissa utsatta områden
också ligger nära Stockholms centrala delar.

”Man bor nära Stockholms city men ändå
inte i smeten så att säga.”
(kvinna, pensionär, 75 år, Östberga)

”Det ligger nära stan men är ändå så lugnt.”
(man, egenföretagare, 40 år, Östberga)
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”Nära både till naturen och stan. Och till
kyrkan.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 60 år, Husby)

”Det här kvarteret är trevligt! Vi har en
trädgård på en innegård där alla känner alla
– bra gemenskap.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 56 år, Rissne-Hallonbergen)

Vissa lovordar också det egna bostadsområdets närhet till butiker och köpcentrum, skolor och annan
service, arbetsplatser och, inte minst, till de boendes
vänner och släktingar.

”Nära till affärer, tunnelbanan och jobbet.”
(man, förvärvsarbetande heltid, 39 år, Husby)

Invånarna i de undersökta bostadsområdena beskrivs
som hjälpsamma, trevliga och öppna. Folk hälsar på
varandra och i vissa intervjuer beskrivs de boende i
området som ”en stor familj”.

”Alla är väldigt öppna och pratar med alla.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 32 år, Alby)

”Det är nära till skolan, nära till centrum,
nära till lokaltrafik, nära överallt.”

”Grannarna är det bästa med området.”

(man, förvärvsarbetande heltid, 54 år, Hässelby-Vällingby)

(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 60 år, Hallunda-Norsborg)

SAMSPELET MELLAN MÄNNISKORNA

I många intervjuer lyfter man fram de positiva
sidorna hos de boende i områdena. Det finns ofta
en närhet mellan personer som bor i ett visst utsatt
område – många av dem är vänner, har sitt ursprung
i samma del av världen och är kanske till och med
släkt med varandra. Denna närhet kan i sig bidra till
att människor tycker om varandra, men svaren på
frågan pekar ändå på att det finns en sympati även
mellan personer som inte har någon egentlig relation
till varandra.

”Vi har en fin gemenskap. Alla känner alla.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 21 år, Rinkeby-Tensta)

Stämningen i området upplevs därför som god. Trots
att man tycker att det är ett lugnt område så beskrivs
det samtidigt som levande. Närheten och samspelet
mellan invånarna leder till att många känner sig
trygga i sitt bostadsområde – trots den omfattande
kriminaliteten.

”Trevlig stämning i huset.”
(kvinna, förvärvsarbetande deltid, 48 år, Hässelby-Vällingby)
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MÅNGFALDEN ÄR STOR

Som vi redan sett vill många invånare ha en bättre
balans av människor med olika ursprung i de utsatta
områdena, och då handlar det oftast om en ökad
blandning av svensk och utländsk bakgrund. Men
trots dessa önskemål finns det redan i dag en stor
mångfald av personer i de undersökta bostadsområdena. Framför allt bland dem som har utländsk
bakgrund, men även inom gruppen med svensk
bakgrund, finns det en mångfald i åldrar, ursprung,
religioner, arbeten, bakgrund och erfarenheter. Och
denna mångfald beskrivs huvudsakligen i positiva
termer.

”Att det finns olika människor med
olika bakgrunder.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 33 år, Fittja)

”Det finns folk från många olika länder.”
(man, studerande, 22 år, Husby)

När möten mellan dessa olika människor och kulturer fungerar bra – vilket vi sett att de ofta men inte
alltid gör – så berikar de livet i bostadsområdena.

”Unga, gamla, svenska, utlandsfödda,
allting … det tycker jag är bra.”
(kvinna, förvärvsarbetande heltid, 49 år, Edsberg)

FAMILJ OCH VÄNNER BIDRAR TILL TRIVSELN

För många finns det också personliga, individuella
skäl till att trivas i bostadsområdet, och det handlar
om att deras familj och vänner också bor där. Den
här aspekten har redan funnits med som bisats i
många svar, men det är också något som en hel del
intervjupersoner nämner som ett av de enskilt viktigaste skälen till varför de trivs i sitt bostadsområde.
Man kan se det som en social och kulturell aspekt
som många uppskattar.

”Det är tryggheten att jag känner många
här. Mycket familj och släkt i området.”
(man, studerande, 18 år, Vårberg)

”Jag har gamla kompisar här
från gymnasiet.”
(man, studerande, 22 år, Rinkeby-Tensta)
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KAPITEL 7

Framtidsutsikter
Trots de många problem som finns i de utsatta områdena så finns där också en
optimism inför framtiden. En tydlig majoritet (56 procent) av alla svarande tror
att deras barn kommer att få det bättre än hur de själva har det i dag. Endast
18 procent tror att de kommer att få det sämre.

OPTIMISM
Många undersökningar har visat att väljarna på
senare tid har anammat en dyster bild av framtiden
och samma utveckling har vi sett i ett stort antal
länder världen över.
FIGUR 13.
TROR DU ATT DINA BARN I FRAMTIDEN KOMMER ATT FÅ
DET BÄTTRE, LIKA BRA ELLER SÄMRE ÄN HUR DU SJÄLV
HAR DET I DAG?
Frågan besvarades endast av de 65 % som svarade att de
har barn eller tror att de kommer att få barn framöver.

En undersökningsfråga som tydligt speglar befolkningens syn på framtiden handlar om nästa generation: hur kommer våra barn att få det – bättre eller
sämre än hur vi själva har det i dag?
De flesta av de intervjuade personerna i de utsatta
områdena är vad man kan kalla optimister. 56 procent tror att deras barn kommer att få det bättre än
hur de själva har det i dag. Endast 18 procent tror att
barnen kommer att få det sämre. Medelvärdet på den
femgradiga skalan är så högt som 3,61.
I en undersökning som Stockholms Handelskammare gjorde hösten 2017 ställde vi denna fråga
till ett urval av hela svenska folket (exklusive de bo-

MEDELVÄRDE:

3,61

Mycket sämre

(1)

6%
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Vet inte

(4)

(2)

12 %

6%

Något bättre

Något sämre
Lika bra

(3)

21 %

31 %

Mycket bättre

(5)

25 %
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Kvinnor

57 %

Män

55 %

Boende i utsatta
områden

53 %

Boende i särskilt
utsatta områden

62 %

FIGUR 14.
GRADEN AV OPTIMISM I OLIKA
UNDERGRUPPER AV SVARANDE
(i frågan om de tror att deras barn
kommer att få det bättre, lika bra
eller sämre än hur de själva har det
i dag)
Andelen som svarade att de tror att
deras barn kommer att få det bättre
(något bättre eller mycket bättre) än
hur de själva har det i dag.
Svar från olika undergrupper av
svarande

Födda i Sverige

49 %

Födda i annat land

64 %

”

De flesta av de intervjuade personerna i de utsatta
områdena är vad man kan kalla optimister.
ende i Stockholms län). Då visade det sig att 42 procent var ”pessimister” och endast 35 procent ”optimister”. Medelvärdet låg på 2,91.
Resultatet pekar på att det finns en övervägande
andel optimistiska svarande i de utsatta områdena.
Synen på framtiden – om man är optimist eller
pessimist – brukar hänga samman med känslan av
innanförskap/utanförskap här och nu. Det vill säga
att ju sämre man har det här och nu, desto mer pessimistisk är man också inför framtiden.
Men i den här undersökningen och i de utsatta
områdena verkar sambandet snarast vara att ju sämre man har det här och nu, desto mer optimistisk är
man när man blickar framåt.
Något som förstärker den bilden är att de personer
som är mest optimistiska är de som är utrikesfödda
och (ej statistiskt säkerställt) de som bor i de särskilt
utsatta områdena. Just dessa kategorier av svarande

har i andra frågor i undersökningen visat att de är
förhållandevis negativa och missnöjda med sin nuvarande situation. Jämfört med övriga intervjupersoner
så är de utrikesfödda och de som bor i särskilt utsatta
områden extra vana vid en hög nivå på arbetslöshet,
de har en svagare tro på möjligheten att få ett jobb
och de uppger klart lägre värden på trygghet och
trivsel i sina bostadsområden.
Det brukar finnas en skillnad mellan den framtidsbild som handlar om det egna välbefinnandet och
den som handlar om samhället i stort. Ofta är
människor mer optimistiska för egen del och mer
pessimistiska när de tänker på hela samhället.
Även om detta kan förklara en del av den optimism vi ser i undersökningen kvarstår det faktum
att resultatet skiljer mellan de utsatta områdena och
övriga Sverige.
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BAKGRUNDSFAKTA OM DE SVARANDE
I DE KOMMANDE DIAGRAMMEN VISAS BAKGRUNDSFAKTA FÖR DE
500 PERSONER SOM DELTOG I UNDERSÖKNINGEN.
KÖN

51 %

49 %

Kvinnor

Män

Vi har en jämn könsfördelning i
undersökningen. Statistik från SCB
säger att det finns en svag övervikt av
män (51 procent) i de 25 utsatta
områdena i Stockholms län.

ÅLDER

Snittålder: 44,0 år

Observera att endast personer 18 år eller
äldre ingick i undersökningsmålgruppen.
Snittåldern är därför högre i undersökningen än den är i de geografiska
områdena totalt sett – barn upp till och
med 17 år deltog inte i undersökningen.
Fördelningen mellan olika åldersgrupper
i undersökningen stämmer för övrigt
mycket bra överens med de reella
fördelningarna i de 25 områdena.

18 %

21 %

17 %

15 %

16 %

13 %

18–25 år

26–35 år

36–45 år

46–55 år

56–65 år

66 år eller
äldre

VAR ÄR DU FÖDD?
Den reella fördelningen av samtliga boende i de 25 utsatta områdena, inklusive
barn upp till 17 års ålder, är enligt SCB
47 procent födda i Sverige och 53 procent
utrikesfödda. I vår undersökning ser
fördelningen lite annorlunda ut. Det finns
tre förklaringar till detta:
• I undersökningsmålgruppen, 18 år
eller äldre, är andelen svenskfödda
sannolikt högre än 47 procent eftersom
de utrikesfödda i de utsatta områdena
generellt är yngre. Om man utesluter
barn under 18 år ökar således andelen
svenskfödda bland dem som är kvar.
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• Svarsfrekvensen är i de allra flesta
undersökningar lägre bland utrikesfödda än bland svenskfödda. Samma
sak gäller med säkerhet även för denna
undersökning.
• Telefonintervjuerna i undersökningen
genomfördes endast på svenska. Totalt
sett var det få personer som inte kunde
delta på grund av språksvårigheter,
men bland dem som ändå tackade nej
av detta skäl fanns det med säkerhet en
övervikt av utrikesfödda.

57 %
Svenskfödd

43 %

0%

Utrikesfödd Vill inte uppge
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UTSATTA OMRÅDEN – GRADEN
AV UTSATTHET
Den reella fördelningen mellan
invånare i olika typer av utsatta
områden i Stockholms län ser, enligt
SCB, ut så här: 60 procent i utsatta
områden, 1 procent i riskområden och
39 procent i särskilt utsatta områden.
Fördelningen i undersökningen
stämmer således mycket bra överens
med verkligheten.

61 %

1%

38 %

Utsatt område

Riskområde

Särskilt utsatt område

VILKEN ÄR DIN HÖGSTA
UTBILDNINGSNIVÅ?
Enligt officiell statistik från SCB har 37
procent av invånarna i de 25 utsatta
områdena en eftergymnasial
utbildning. Även när det gäller
utbildningsnivå är alltså vår undersökningsmålgrupp representativ.

13 %

23 %

Grundskola,
folkskola el. likn.

25 %

36 %

Universitets-/
Praktisk gymnasie- Teoretisk gymnasieutbildning, yrkes- utbildning el. motsv. högskoleutbildning
utbildning el. motsv.

3%

1%

Folkhögskola el.
motsv.

Annan utbildning

ANDELEN PERSONER I MÅLGRUPPEN SOM HAR EN UNIVERSITETS-/HÖGSKOLEUTBILDNING
Skillnader mellan boende i utsatta och
särskilt utsatta områden

42 %

27 %

Boende i utsatta områden

Boende i särskilt utsatta områden

Som vi ser i diagrammet skiljer
andelen med universitets-/högskoleutbildning en hel del mellan utsatta
och särskilt utsatta områden.
Utbildningsnivån är klart lägre i
de särskilt utsatta områdena.
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VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA
SYSSELSÄTTNING?
66 procent av undersökningsdeltagarna
är förvärvsarbetande (= summan av dem
som arbetar heltid, dem som arbetar
deltid och dem som driver eget företag).
Enligt officiell statistik från SCB är den
reella andelen 63 procent i de 25 utsatta
områdena.

48 %

Förvärvsarbetande heltid

11 %

Förvärvsarbetande deltid

7%

Egen företagare

12 %

Studerande

16 %

Pensionär
Tjänstledig/föräldraledig +
hemmafru/hemmaman
Arbetssökande/arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
Sjukskriven
Annan sysselsättning

SAMMANFATTNINGSVIS
De som deltog i undersökningen är, i de ovan presenterade parametrarna/egenskaperna,
representativa för det som kallas populationen eller undersökningsmålgruppen
(= samtliga boende, 18 år eller äldre, i de 25 utsatta områdena i Stockholms län). Ett
undantag är fördelningen mellan svenskfödda och utrikesfödda, där vi har en viss överrepresentation av svenskfödda i undersökningen jämfört med i populationen. Vi har ovan
förklarat vad denna överrepresentation beror på.
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METODDISKUSSION
GENOMFÖRANDE
Telefonintervjuer

ANTAL GENOMFÖRDA INTERVJUER
500 st

GENOMFÖRANDEPERIOD
1-31 oktober 2018

SVARSFREKVENS & BORTFALL
Svarsfrekvensen i undersökningen är 9,3 procent.
Den absoluta merparten av dem som ingår i det så kallade bortfallet, d.v.s. de som kontaktades men ej deltog i
undersökningen, är personer som man inte alls nådde fram till. Det handlar om personer som inte svarade i telefon
trots 8–10 kontaktförsök, telefonnummer som bara ledde fram till en telefonsvarare eller telefonnummer som var
felaktiga.
Svarsfrekvensen är generellt låg i en undersökningsmålgrupp som denna. En liknande telefonundersökning bland
invånare i utsatta områden genomfördes våren 2018 av Novus för The Global Village/Järvaveckan. Den undersökningen hade samma nivå på svarsfrekvens och bortfall, och det är svårt att tänka sig någon för denna studie
realistisk genomförandemetod som kan ge en högre svarsfrekvens.
I alla undersökningar finns ett bortfall. I den här undersökningen är bortfallet extra stort p.g.a. den undersökningsmässigt ”svåra” målgruppen. Det finns skäl att fråga sig om de personer som ingår i bortfallet skiljer sig från dem
som deltog i undersökningen när det gäller deras svar på undersökningsfrågorna. Hade resultatet blivit mycket
annorlunda ifall (teoretiskt sett) alla i urvalet hade deltagit i undersökningen? I de parametrar/egenskaper som
redovisats i diagrammen ovan är representativiteten hög, vilket talar för att bortfallet inte påverkar undersökningsresultaten nämnvärt. Men det finns andra parametrar som inte går att mäta på samma sätt, där representativiteten
kan vara lägre. Sannolikt innehåller bortfallet många personer med en hög grad av utanförskap, t.ex. personer utan
arbete, nyanlända, kriminella personer, personer som är tydligt misstänksamma mot samhället etc. De personer
som vi har genomfört intervjuer med är sannolikt sådana som i någon utsträckning är en del av samhällslivet och
samhällsutvecklingen.
Sammantaget tror vi att de som deltog i undersökningen, och därmed även resultaten i studien, är så representativa
som det är möjligt att få (med en rimlig budget och ett rimligt tidsperspektiv).

VIKTNING AV RESULTATEN?
Resultaten presenteras oviktade i denna rapport. Det finns många skäl till att ha oviktade resultat i en studie som
denna. Och det faktum att de som deltog i undersökningen är så representativa i de mätbara parametrarna ovan,
förstärker argumenten för att presentera oviktade resultat.

INTERVJUSPRÅK
Intervjuerna genomfördes endast på svenska. Ett mindre antal personer tackade nej till att deltaga i undersökningen
p.g.a. språksvårigheter. Vi bedömer dock inte att detta påverkar resultaten i undersökningen särskilt mycket.
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