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Förord
Under de senare åren har Polisens lista över så kallat särskilt utsatta om-
råden, riskområden och utsatta områden fått en stor betydelse för frågor 
kopplade till städernas utveckling. Såväl kommuner som bostadsföretag 
och andra samhällsbyggnadsaktörer arbetar inte sällan utifrån dessa om-
rådesinledningar för att komma till rätta med de problem som yttrar sig i 
kommunernas marginaliserade stadsdelar och bostadsområden. På så sätt 
har Polisens lista inte bara blivit styrande för Polisens arbete för att stävja 
kriminalitet och otrygghet, utan också blivit central i såväl det allmänna 
samtalet om segregation som aktörernas åtgärder riktade mot att stävja 
denna. 

Denna rapport presenterar en jämförande studie över polismyn-
dighetens områdesindelning och den indelning i områdestyper som myn-
digheten Delegationen mot segregation (2018–2022) har tagit fram i sam-
band med två regeringsuppdrag att mäta och kartlägga segregation i den 
så kallade segregationsbarometern, ett arbete som efter myndighetens 
nedläggning drivs av Boverket. 

De båda indelningarna bygger på olika mätmetoder och indikatorer och 
föreliggande rapport fyller på så sätt ett mycket viktigt syfte i att hjälpa 
oss att förstå likheter och skillnader mellan de olika inledningarna, och 
inte minst vilka sätt indelningarna kan användas på i områdes- och stads- 
utvecklingsarbete. 

Rapporten är skriven av Tapio Salonen, professor i socialt arbete och 
forskningsledare vid den flervetenskapliga forskningsmiljön Studier i  
boende och välfärd vid Malmö universitet. Forskningsmiljön och dess 
publiceringar kan följas på webbplatsen https://mau.se/SBV. 

Ett särskilt tack till Morten Frisch, doktorand vid Kulturgeografiska  
institutionen, Uppsala universitet för arbetet med kart- och dataunderlag 
och Martin Grander, föreståndare vid SBV, för granskning av rapporten.

Tapio Salonen
Malmö den 2 februari 2023 
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Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att jämföra Polisens lista över så kallade 
utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden med den 
nyskapade Segregationsbarometern, utvecklad av Delegationen mot 
segregation (Delmos). Polisens lista över så kallade utsatta områden har 
ursprungligen tagit fram för polisens eget arbete men fått ett massivt 
genomslag i den offentliga belysningen av vilka områden som har stora 
socioekonomiska utmaningar runt om i de svenska städerna.

Denna studies jämförelse mellan Polisens lista och Segregations- 
barometern för år 2020 visar på följande huvudsakliga resultat:

• Antal kommuner som har bostadsområden med stora socio- 
ekonomiska utmaningar är nästan tre gånger så många utifrån Segre-
gationsbarometern, 74 kommuner jämfört med de 26 kommuner som 
ingår i Polisens lista. Detta visar på att segregationsproblematiken i 
Sverige inte längre är en specifik storstadsproblematik utan har under 
senare år fått en stor spridning i landets större och medelstora städer.  
I många av de tillkommande kommunerna var det vanligtvis något ens-
taka bostadsområde som identifierades som utsatt.
• Överlappningen på områdesnivå mellan de två metoderna att identi-
fiera utsatta bostadsområden är tämligen låg. Polisens lista inkluderade 
137 regionala statistikområden (RegSO) medan Segregationsbarome-
tern räknade in 158 områden. Enbart 64 av dessa förekom i båda. Över-
lappningen betraktat från Polisens lista var således enbart 46,7 procent 
och sett utifrån Segregationsbarometern förekom endast 40,5 procent 
också i Polisens lista. Denna diskrepans får givetvis stora konsekvenser 
beroende på vilka områden som betraktas som föremål för olika riktade 
policyåtgärder.
• I de tre storstäderna divergerar de två beräkningssätten på olika vis.  
I Stockholm och Göteborg överskattas antalet utsatta områden ifall man 
enbart utgår från Polisens lista. I Malmö föreligger det en bättre över-
ensstämmelse mellan metoderna.

Sammanfattningsvis pekar resultaten entydigt på att det finns uppenbara 
problem med att använda Polisens lista för ändamål som ligger utanför 
det polisiära. Polisens lista är ursprungligen framtagen för polisens eget 
arbete och bör så förbli. Segregationsbarometern erbjuder ett bredare 
synsätt och mer tillförlitligt vis för att följa den ojämlika socioekonomiska 
fördelningen ute i kommunerna och kan därmed ligga till grund för vari-
erande analyser och policy för att bekämpa lokala ojämlikhetsmönster.
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Inledning och bakgrund
Denna studie tar sin utgångspunkt i det monumentala genomslaget i den 
svenska samhällsdebatten av Polisens lista över så kallade utsatta bost-
adsområden. Från det att polisen första gången offentligt publicerade en 
sådan lista 2015 har uppmärksamheten och tillämpningsområdena ökat 
exponentiellt (över 63 miljoner Google-träffar november 2022). De 60-tal 
bostadsområden som ingår i denna lista blir offentligt identifierade som 
landets mest utsatta områden. Polisens lista har fått en uppmärksamhet 
och tolkningsram som vida överstiger dess egentliga funktion och an-
vändningsområde – att vara ett instrument för polisens eget arbete kring 
kriminalitet och brottslighet i eftersatta bostadsmiljöer. På ett inte säl-
lan oreflekterat vis har den blivit en allmänt vedertagen och accepterad 
beskrivning av landets mest utsatta områden. Studien avser att visa att 
Polisens lista över utsatta områden bygger på en alltför snäv och prob-
lematisk grund som inte lämpar sig för bredare analyser av segregation 
och ojämlika levnadsvillkor i Sveriges kommuner. Istället presenterar 
rapporten ett alternativt sätt att mäta segregationsmönstrets nedersta 
trappsteg: Segregationsbarometerns områdestyp 1 – områden med stora 
socioekonomiska utmaningar (förkortad till OT1 i det följande).

Tillkomsten av utpekade problemområden
Inledningsvis är det dock på sin plats att, ytterst kort, placera in uppmärk-
samheten kring bostadsområden som återkommande blir utpekade och 
ansedda vara problemområden i ett relevant historiskt och kunskapsmäs-
sigt perspektiv. I ett efterkrigsperspektiv skulle eländiga bostadsförhål-
landen och den skriande bostadsbristen byggas bort med välfärds-Sverig-
es storvulna bostadsprogram – det så kallade Miljonprogrammet åren 
1965-1974. 

Det som då uppfattades som slumbebyggelse fanns ofta i städernas cen-
trala delar (typ Klarakvarteren i Stockholm och Lugnet i Malmö). Mer 
än 40 procent av städernas äldsta bostadsbestånd revs under 1960-talet 
(Arkitektupproret 2022). Bakom rivningarna fanns en kombination av  
rationalitetstänkande hos planerare; profitmaximering hos fastighets- 
ägare och byggbolag samt futuristisk ideologi hos politiker, arkitekter och 
den tidens sociala ingenjörer (Andersson 2017).

Samtidigt planlades och uppfördes storskaliga bostadsområden i städer-
nas ytterområden med en ensidig koncentration av hyreslägenheter. Des-
sa utgjorde en bjärt kontrast till de omoderna bostäderna som försvann i 
städernas centrala delar genom att erbjuda moderna, ljusa och funktio-
nella bostäder. Dock kom larmsignaler redan tidigt under 1970-talet om 
att allt inte var så positivt i dessa nybyggda områden som entreprenörer, 
politiker och samhällsplanerare utlovat. Rapporter vittnade om bristande 
samhällsservice, anonymitet och alienation i miljonprogramsområdena 
sociala vardag (Formas 2012). Genomslaget av funktionalistiska idéer om 
funktions- och trafikseparering underströk de nybyggda bostadsområde-
nas isolering i relation till den befintliga stadsbebyggelsen. Valet av be- 
tong som synligt byggnadsmaterial, enformig arkitektur, storskalig be- 
byggelse och torftig utemiljö nämns som typiska drag som gjorde om-
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rådena oattraktiva (Nylander 2013). De som hade råd lämnade efterhand 
och kvar blev hushåll med svaga ekonomiska resurser, i ökad utsträckning 
hushåll med invandrarbakgrund eller låginkomsthushåll med social prob-
lematik (Grander 2020a).

På så vis skapades en bostadshierarki i landets städer där miljon- 
programsområdena förpassades till de lägst attraktiva bostadsområdena 
och kom redan under 1970-talet att präglas av hög omflyttning, transit- 
områden för hushåll med svag position på den alltmer uppdelade bo- 
stadsmarknaden. Under 1980- och 1990-talen förstärktes områdenas 
problematik då bostadsmarknadens nedgång medförde en besvärande 
andel tomma lägenheter, inte minst i dessa bostadsområden längst ner i 
de lokala bostadsmarknaderna. 

Områdespolitik
Många av miljonprogramsområdena fick snabbt ett dåligt rykte och an-
sågs vara problemområden som undveks av hushåll med hygglig ekonomi 
och därmed större valmöjligheter i boendet. Den offentliga bilden av 
många av dessa bostadsområden var redan från början nedvärderande 
och utpekande (Formas 2012). Successivt förflyttades fokus från om-
rådenas fysiska gestaltning och kvaliteter till problematisering av dess 
invånare. Under 1990-talet märks en tydlig glidning till att framhäva om-
rådenas särpräglade etniska sammansättning. Det politiska och mediala 
intresset förflyttades från strukturella faktorer som arbetslöshet och ut-
bildningsnivåer till frågor om integration för relativt nyanlända invan-
drargrupper i Sverige som kom att koncentreras till miljonprogrammets 
hyresrättsområden. Det kanske mest tydliga exemplet på denna förskjut-
ning mot etnisk segregation var den första stora nationella satsningen på 
eftersatta bostadsområden, den så kallade Blommansatsningen (officiellt 
benämnd som Särskilda insatser i invandratäta bostadsområden) 1995 och 
några år framåt (Urban 2018, Roelofs & Salonen 2019). Inom Blomman-
satsningen blev ”utländsk bakgrund” konstruerad som en orsak till socio- 
ekonomiska problem. Resultaten från denna riktade satsning i åtta kommun-
er var överlag positiv men bedömdes bara till ringa grad leva upp till dess 
övergripande långtgående integrationsmål (Roelofs & Salonen 2019).

Nästa nationella satsning formulerades i den så kallade storstads- 
propositionen (proposition 1997/98:165) med betydligt bredare ansatser 
om tillväxtmål och antisegregationsstrategier för städer. Metoden för att 
lyckas med detta var dock fortfarande ensidigt riktade insatser i utpekade 
bostadsområden. För att uppnå storstadspropositionens mål utformades 
ett samarbete mellan staten och berörda kommuner som reglerades i de 
lokala utvecklingsavtal som gällde särskilt utsatta bostadsområden i sju 
storstadskommuner (Karlsson, 2016; Lahti Edmark, 2005; Urban, 2018). 
Till skillnad från Blommansatsningen var det tänkt att storstadssatsning-
ar skulle ha ett ”hela staden-perspektiv”, som innebar att se det lokala 
bostadsområdet som en del av staden som helhet. Trots detta vidgade 
integrationsperspektiv visade den samlade utvärderingen av storstads-
satsningen få spår av att detta implementerades praktiskt utan insatsernas 
karaktär var fortsatt ensidigt inriktade på de utpekade bostadsområdena i 
storstäderna (Lahti Edmark 2005). 
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När allianspartierna kom till makten 2006 förändrades den politiska 
inriktningen återigen till att mer fokusera på utsatta bostadsområden. 
Det dåvarande Folkpartiet hade då redan 2004 lanserat en rapport som 
pekade ut 136 områden som ”utanförskapsområden” (Liberalerna 2004). 
Den nationella politikens fokus förlades alltmer till att bryta utanförskap 
genom att förbättra sysselsättning, utbildning och trygghet i utanförskap-
sområden. Fokus inom den urbana utvecklingspolicyn låg återigen på 
arbetsmarknaden och tillväxt som räddning för utsatta bostadsområden 
(Karlsson, 2016; Urban, 2018).

Parallellt med dessa nationella initiativ och satsningar har det under 
det senaste halvseklet förekommit en utbredd lokal projektkultur för 
att försöka hantera segregationens avigsidor i de mest utsatta bostads- 
områdena. Inte sällan har återkommande tillfälliga satsningar avlöst  
varandra utan en sammanhållen långsiktig strategi (Lahti Edmark 2005; 
Urban 2018). På 1970-talet förekom en snabbt övergående projektvåg av 
så kallade samhällsarbeten där ofta socialarbetare arbetade med mobil-
iserande insatser för olika grupper, t.ex. barn och unga, invandrarkvinnor 
och arbetslösa personer. En översikt av 2000-talets områdesutveckling 
visar sammantaget att områdesutveckling inte är ett medel som kan åstad-
komma strukturella förändringar av den ökade ojämlika resursfördelningen i 
Sverige under 2000-talets första årtionden. Istället visar kunskapsöversikten 
på följande resultat (Roloefs & Salonen 2019, s. 33):

• Strukturförändrande ambitioner i målsättningar leder inte till insatser 
som verkar strukturförändrande. 
• Områdesinsatser ökar inte tillgången till sociala maktbaser för männi-
skor som bor i utvalda områden. 
• Demokratiska mål uppnås inte, och därmed upprätthålls den generella 
ojämlikheten i staden. 
• Områdesutvecklingens fokus på individen konstruerar ett (del)ansvar 
på individen för sin utsatta situation. Segregerande samhällsstrukturer 
blir inte identifierade och erkända inom detta snäva individperspektiv. 
• Eftersom många områdesprojekt saknar kontinuitet gynnar detta  
arbete bara de individer som för närvarande bor i området. 

Sammanfattningsvis understryker denna kunskapsöversikt ett stort mått 
av aningslöshet och historielöshet i de många välvilliga ambitionerna från 
politiker, offentliga aktörer och företrädare för den ideella sektorn att för-
bättra villkoren för människor i dessa områden. Men det blir oftast miss-
riktat kopplat till storvulna politiska mål som förflyttar fokus från vad 
konkreta insatser faktiskt bidrar med. 

Under 2000-talet har frågor om brottslighet och otrygghet i alltmer 
segregerade bostadsområden kommit att bli ett dominerande samhälls- 
problem (Brå 2018). I takt med en tilltagande platsbunden gängkriminalitet 
där t.ex. bilbränder och skjutningar blivit alltmer vanligt förekommande 
i många eftersatta bostadsområden har det mediala fokuset förflyttats till 
förmån för kriminalpolitiska aspekter. Bakomliggande strukturella ana- 
lyser av ojämlika levnadsvillkor har därigenom hamnat mer i skymundan 
för akuta polisiära insatser (Gerell et al. 2020). 
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Stigmatiseringens förbannelse
Ända sedan miljonprogramsområdena var inflyttningsklara i slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet har den mediala bilden varit problem-
orienterad och stigmatiserande. Trots att segregation skall förstås som ett 
relationellt fenomen så har uppmärksamheten och debatten fokuserat den 
ena änden av polariseringsskalan (Andersson 2006). 

I debatten kring lösningar för boendesegregation är det förorten som 
blir en problemfylld plats som åtgärder avses riktas mot. Förorten är dock 
inte en entydig plats, utan en plats som blir till i samhällsdebatten för olika 
ändamål. Berättelser om förorter är problemorienterade, där förorterna 
är platser där människor med ofullständig samhällsintegrering koncen-
treras. Detta avses ibland utgöra ett hot mot det demokratiska samhället 
och det finns en debatt om ”parallellsamhällen” som utvecklas i förorter. 
Den problemorienterade berättelsen om förorter legitimerar olika lokal- 
inriktade interventioner. I en fallstudie av hur nyhetsmedia och politiska 
diskurser benämner utsatta bostadsområden avtäcks en tydlig diskursiv 
ordning av utpekande och avskiljning (Backvall 2019). Under tidspe-
rioden 2000 till 2015 studerades hur svenska nyhetsmedier framställer  
eftersatta områden som misslyckade och oattraktiva. Berättelser om våld, 
hopplöshet och kulturellt främmande miljöer dominerar. På senare år har 
också ett nytt tema tillkommit som lyfter fram terror och terrorverksam-
het i och relaterat till förorterna. Även en genomgång av riksdagsmotioner 
påvisar förekomst av rasistiska framställningar som förklaringsmodell till 
den tilltagande segregationen (Backvall 2019, s. 76). Istället för att iden-
tifiera strukturella orsaker till fattigdom och segregerade bostadsmiljöer 
vänds uppmärksamheten till individfaktorer som utländsk bakgrund och 
familjeförhållanden. Ordet ”utanförskap” har en central roll för hur de 
utpekade områdena kommer att uppfattas. Det blir en påklistrad etikett 
på både individer och områden vilket leder till skuldbeläggning och för- 
enklade förklaringsmodeller.

Den felande länken
Trots att det bor gott och väl över en halv miljon människor i de bostads- 
områden som slentrianmässigt benämns som utsatta eller problemom-
råden är det sällan som deras röster och perspektiv kommer till tals. Stud-
ier som undersökt de boendes syn på både sin egen och bostadsområdets 
situation ger en betydligt mer nyanserad men också komplex bild (Lahti 
Edmark 2005; Tahvilzadeh & Kings 2018; Urban 2018; Roelofs 2022). 

I en årligen återkommande opinionsundersökning bland drygt 1  200 
boende i de 60 områden som ingår i Polisens lista framkommer bland an-
nat att mer än hälften vill bo kvar i dessa områden men också att flytt- 
viljan är stor för att få arbete (Global Village & Novus 2021). Den vik-
tigaste frågan i stadsdelen där dom bor är lag och ordning, följt av jobb 
och integration (Global Village & Novus 2021, s. 20). Många har själv eller 
någon i sin närhet som blivit utsatta för brott. Trots det tycker de boende i 
utsatta områden i högre utsträckning än svenska folket i stort att utveck-
lingen i Sverige går åt rätt håll (47 respektive 37 %). Okunskap och misstro 
mot politiken visar sig i lägre valdeltagande och en stor majoritet (76 %) 
anser att avståndet mellan politiker och vanliga medborgare är för stort. 
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Varannan person i de utsatta områdena underkänner svensk integrations-
politik. 

Oavsett vilka metoder och strategier som utformas i den svenska segre-
gationsbekämpningen är en viktig lärdom att involvera de befolknings-
grupper det handlar om och att undvika stereotypa föreställningar om vad 
det innebär att bo i de minst attraktiva boendemiljöerna.
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Syfte
Syftet med denna studie är att jämföra utfallen av vilka bostadsområden 
som ingår i Polisens lista respektive i Segregationsbarometern för år 2020. 
I vilken grad överensstämmer de båda beräkningssätten på kommun- och 
områdesnivå? På kommunnivå blir det intressant att se ifall Segregations-
barometerns definition av OT1-områden med stora socioekonomiska ut-
maningar – förekommer i samma slags kommuner som i Polens lista eller 
om är det ett annat mönster på riksnivå som framträder? På områdesnivå 
är det givetvis centralt att undersöka ifall det är samma områden som 
finns med i de båda listorna eller om det finns stora skillnader i enskil-
da kommuner. Differenser på områdesnivå bör också ge ledtrådar kring 
varför det föreligger differenser i de två kartläggningarna.

Så här argumenterar Delegationen mot segregation (Delmos) för mo-
tivet att utarbeta en segregationsbarometer:

Den är framtagen och anpassad för mer nyanserad och djupgående segre-
gationskartläggning och analys. Den tar också hänsyn till att segregation är 
en komplex fråga. Därför lämpar den sig bättre för samhällsplanering och 
i undersökningar där det finns ett bredare fokus än i Polisens lista, som är 
framtagen som ett instrument för prioriteringar och samverkan i polisarbete 
och främst fokuserar på brottslighet. (Delmos 2022b, s. 2)

Segregationsforskningen delas vanligtvis in i tre olika typer; 1) studier om 
segregationsprocessen (vad det är som skapar och upprätthåller segregation), 
2) studier om effekter av segregationen (vanligtvis fokus på grannskaps- 
effekter) och 3) den forskning som studerar olika åtgärder för att mot- 
verka segregation (se vidare till exempel Andersson & Holmqvist 2019). 
Denna studie kan sägas ha relevans framförallt för ambitioner om att 
förstå segregationsprocessen. Genom att bidra till en mer nyanserad 
förståelse av hur bostadssegregationen ser ut bland de områden som anses 
ha de sämsta socioekonomiska förutsättningarna kan den också ligga till 
grund för mer övervägda policyinsatser för att motverka städernas till- 
tagande uppdelningar.

Innan resultatgenomgången presenteras studiens metodologiska 
överväganden och de båda beräkningssätten beskrivs och diskuteras mer 
i detalj. Min förförståelse av denna studie är att Polisens lista, trots sin 
begränsade fokus på kriminalitet och otrygghet, kommit att användas 
alltför brett i allehanda sammanhang och på så vis blivit en missriktad 
måttstock på vilka bostadsområden som kan betecknas som ”utsatta” i 
olika avseenden. Forskningen har tydligt visat att ojämlika levnadsvillkor 
sett utifrån olika boendemiljöer skall förstås som ett relationellt begrepp 
för att möjliggöra en allsidig belysning av bostadssegregationens såväl  
bakomliggande orsaker som konsekvenser och lösningar (Andersson et al. 
2017; Andersson & Holmqvist 2019; Salonen et al. 2019; Grander 2020; 
Delmos 2022a).
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Metod
Tillvägagångsättet i denna studie har varit att sammanföra uppgifter för 
år 2020 från de båda källorna till ett gemensamt forskningsregister. Upp- 
gifterna från Segregationsbarometern har skett genom att ladda ner dess 
tillgängliga uppgifter på nivån för regionala statistikområden (RegSO) 
(Boverket 2023).

Överföringen av uppgifter från Polisens lista har skett manuellt utifrån 
de kartunderlag som myndigheten publicerat. Detta har inneburit en del 
tolkningsarbete. Den geografiska jämförelsen mellan Delmos områdes- 
typer och Polisens lista involverar två separata system för geografiska 
gränsdragningar (zoneringssystem). Delmos siffror är aggregerade efter 
SCB:s RegSO-system och är den geografiska enhet som studien utgått  
ifrån (beskrivs närmare längre fram). Polisen i sin tur använder sig av ett 
rutnätsystem om 250 gånger 250 meter. Detta används för att redovisa 
socioekonomiska bakgrundsvariabler som utgör ett beslutsunderlag för 
polisens klassificeringsprocess. De faktiska gränsdragningarna utgörs i 
slutändan av ett internt polisiärt zoneringssystem. Dessa gränser är att be-
trakta som de faktiska operativa och funktionella gränserna för ett utsatt 
område. Dessa bygger således på såväl statistiska uppgifter som subjektiva 
bedömningar från lokala polisområden. 

I arbetet med den här rapporten har därför krävt en konvertering mel-
lan zoneringssystem. Genom att lägga det ena zoneringssystemet över det 
andra i GIS-mjukvara (geografiskt informationssystem) har de RegSOn 
som innefattas av, eller korsar de operativa gränserna för utsatta om-
råden kunnat selekteras. Därefter har de RegSOn med en yta som huvud- 
sakligen faller utanför gränsdragningarna valts bort manuellt. Detta  
innebär att konverteringen mellan zoneringssystemen innebär att en viss 
lokal överräkning såväl som underräkning har skett i vissa fall för att passa 
in i RegSO-indelningen. Endast för ett fåtal fall, mindre än tio, har polis-
ens gränsdragningar inte överensstämt helt med RegSO-indelningen. För 
de RegSOn som inkluderats i denna studie har sedan registerdata kopplats 
på. 

Sammanföring av uppgifter från de två olika källorna har skett i statis-
tikprogrammet SPSS där företrädesvis deskriptiva dataanalyser ligger till 
grund för studiens resultat. En mer ingående presentation av de två listor-
na presenteras innan resultatgenomgången.

Polisens lista
Så här beskrev polisen bakgrunden till varför man i mitten av 2010-talet 
började publicera en lista över så kallade utsatta områden:

Under 1990-talet kunde svensk polis skönja ett nytt fenomen i vissa förort-
er. Lokala kriminella personer slöt sig samman och växte sig starkare i sin 
brottsutövning. Med hot och våld som maktmedel skapade dessa individer 
rädsla och otrygghet i lokalsamhället, vilket ledde till att kriminella sam-
manslutningar ökade sin makt. Sedan millennieskiftet har lokala kriminella 
nätverk knutna till geografiska områden blivit ett växande problem i Sverige. 
(Polismyndigheten 2014, s. 8)
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Från 2015 har polisen vartannat år publicerat en lägesrapport över vil-
ka områden som kännetecknas som utsatta eller riskområden. Metodik-
en för att utkristallisera sådana områden har förfinats och utvecklats allt  
eftersom men bygger på två slags uppgifter: dels statistiska data över om-
rådenas socioekonomiska profiler, dels bedömningar om brottslighetens
karaktär i lokalsamhällena (Polismyndigheten 2015, 2017, 2019, 2021).

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras 
av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokal- 
samhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än 
de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. 
(Polismyndigheten 2019, s. 4)

Polisen delar sedan in utsatta områden utifrån en tregradig skala: ut- 
satta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Ett särskilt 
utsatt område kännetecknas av en ”allmän obenägenhet att delta i rätt- 
processen”, ”parallella samhällsstrukturer” och ”förekomst av extremism” 
(Polismyndigheten 2019, s. 4). Ett riskområde är ett område som uppfyl-
ler samtliga kriterier för ett utsatt område men som anses inte riktigt nå 
upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget ses 
dock som så alarmerande att det finns en överhängande risk att området 
riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in. Notera 
att i denna studie ingår samtliga områden, oavsett gradering, i de följande 
analyserna. Såväl utifrån de statistiska data som polisen själva redovisat 
som de analyser som gjorts av socioekonomiska data i denna studie ind-
ikerar en relativt stor samvariation oavsett den gradering som områdena 
givits i Polisens lista. 

De variabler som ingår i det index som Polismyndigheten (2021) an-
vänder är: 

• Ekonomisk marginalisering: förvärvsfrekvens, inkomst och utbild-
ningsnivå (endast förgymnasial utbildning) 
• ”Segregation” (bland annat utländsk bakgrund) 
• Sårbara familje-/boendeförhållanden: trångboddhet, ensamstående 
med barn, barngrupper 0–15 år, ungdomsgrupper 16–19 år. 

Ett problem är dock att en fullständig presentation av detta statistiska  
index saknas i myndighetens rapporter.

Antalet områden har i polisens rapportering ökat något från totalt 53 
områden år 2015 till 60 områden år 2019. Eftersom denna jämförande 
studie utgår från år 2020 är det listan från 2019 som ingår i de kommande 
jämförelserna. Det har skett relativt få förändringar mellan de publicerade 
listorna för åren 2015, 2017, 2019 och 2021. Den senaste förändringen, 
2019-2021, innebar att tre nya områden som har tillkommit och två som 
försvunnit från listan (Polismyndigheten 2021,  s. 28).

Metodiken för att ta fram polisens lista över utsatta områden har förbät-
trats efterhand. Riksrevisionen har i en granskning summerat den kritik 
och brister som funnits i framtagandet och summerar polisens arbete ”inte 
är fullt ut ändamålsenligt” (Riksrevisionen 2020). Metodiken kritiseras 
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framför allt av att den till viss del bygger på subjektiva skattningar av om-
rådenas problematik. Det är upp till enskilda polisområden att bedöma 
dess karaktär. Det kan således finnas både under- och överskattningar 
som beror på enskilda myndighetspersoners kunskaper och bedömning-
ar av områdens status. Granskningen visade också att den geografiska 
avgränsningen av utsatta områden inte har skett på ett enhetligt vis, vilket 
innebär att den fysiska utbredningen kan variera utifrån polisområdenas 
bedömningar. Just hur omfattande områden som ingår i polisens lista är 
något som denna jämförande studie kommer att uppmärksamma särskilt 
noggrant. Till sin hjälp har polisen även haft oberoende forskarstöd för att 
granska och föreslå förbättringar i det enkätunderlag som använts (Puur et 
al. 2019). I den senaste lägesrapporten (Polismyndigheten 2021) har meto-
diken förfinats något vilket tyder på att polismyndigheten anstränger sig 
för att förfina metodiken i framtagandet av Polisens lista men svagheten 
med lokala skattningar och bedömningar kvarstår till största del. 

För denna studies syfte kan det konstateras att det finns flera metodolo-
giska skäl till att vara kritisk till Polisens lista som ett generellt kunskaps- 
underlag. Polisens lista är till för att kartlägga och motverka kriminalitet 
i områden med socioekonomiska problem och kriminell närvaro genom 
att följa läget och upptäcka nya sårbara boendemiljöer som löper större 
risk att utvecklas till utsatta områden. Den är ett polisiärt verktyg för att 
kunna göra fortsatta analyser samt prioritera åtgärder och resurser.

Segregationsbarometern
Behovet av statistik på låg regional nivå för att följa upp segregations- 
mönster runt om i landet har under de senaste åren accentuerats. Regerin-
gen sjösatte 2017 ett programarbete för att minska segregationen och gav 
Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Del-
mos) i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag för att kunna följa segrega-
tionens utveckling. Under 2021 introducerades Segregationsbarometern 
av Delmos som är ett nytt webbaserat uppföljningssystem för segregation 
i Sverige (Delmos 2021).

I Segregationsbarometern introduceras två centrala mått som komplet-
terar varandra. Det ena är ett ojämlikhetsindex som beskriver graden av 
segregation i till exempel en kommun eller i ett län. I denna jämförande 
studie gentemot Polisens lista är det andra måttet – områdestyper – 
som är relevant. Den beskriver olika socioekonomiska förutsättningar i  
regionala statistikområden (RegSO). 

VAD ÄR RegSO?
Regionala statistikområden, RegSO, delar in Sverige i 3 363 områden med 
en befolkning på mellan ungefär 650 och 22 650 invånare. Antalet RegSO:n i 
kommunerna varierar från 2 till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan 5 och 9 
RegSO:n per kommun. RegSO har skapats genom att DeSO:n har aggregerats. 
Det innebär att det finns en koppling mellan RegSO och DeSO. RegSO är en 
indelning som kommer att hållas oförändrad över tid, med undantag för anpass-
ning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser. (Delmos 2021, s. 20)
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RegSO som i sin tur baseras på DeSO-områden (5  984 områden i Sverige) är 
framtaget av SCB för att säkra en långsiktig och stabil geografisk jämförelsebas. 
Indelningen kommer inte att förändras, med undantag för anpassning till even-
tuella ändringar av kommun- och länsgränser. Den baseras på 1) befolkningens 
storlek, 2) stad/tätort och omgivande landsbygd, 3) rumsliga barriärer som större 
gator, järnvägar och vattendrag och 4) bebyggelsemönster, till exempel mellan 
olika upplåtelseformer. Denna nya indelning lanserades 2018 och ersätter den 
tidigare rikstäckande SAMS-indelningen. Områdesindelningen lämpar sig väl 
för att mäta och jämföra socioekonomiska förhållanden (SCB 2017).

Områdesindelningen baseras på relevanta statistiska indikatorer som vägs 
samman till ett socioekonomiskt index (SEI). Detta index har tagits fram i nära 
samarbete mellan SCB, Delmos och medverkande forskare (se detaljer Delmos 
2021, bilaga 2). Det socioekonomiska indexet har konstruerats utifrån tre cen-
trala indikatorer:

1. Inkomst – Andel personer med låg ekonomisk standard (mindre än 60  
procent av medianvärdet för disponibel inkomst per konsumtionsenhet.)
2. Utbildning – Andel personer med förgymnasial utbildning (personer i  
åldern 20-64 år enligt svensk utbildningsnomenklatur SUN).
3. Arbetsmarknadsposition – Andel personer som har haft ekonomiskt 
bistånd i minst tio månader och/eller har varit arbetslösa mer än sex månader 
(personer i åldern 20-64 år).

Valet av dessa tre indikatorer är sammantaget en avvägning av tillgången till till-
förlitliga årsuppgifter på individnivå och tidigare forskning kring centrala socio-
ekonomiska indikatorer (Delmos 2021, s. 113). Indexet beräknas sedan genom 
att summera procenttalen i de tre indikatorerna och dividera dem med tre. 

Tabell 1. Socioekonomiskt index för riket 2011 och 2020.

År Låg ekonomisk 
standard

Förgymnasial 
utbildning

Svag arbets- 
marknads-
position

Socio- 
ekonomiskt 
Index

2011
Genomsnitt
spridning

14,0
0,9 - 84,5

14,3
0,2 - 42,5

2,7
0,0 - 36,7

10,3
0,8 - 54,6

2020
Genomsnitt
spridning

14,9
0,6 - 70,2

11,5
0,2 - 40,8

3,9
0,4 - 27,7

10,1
1,2 - 45,3

Differens 
2011-2020 + 0,9 -2,8 +1,2 -0,2

Källa: Delmos 2021.

Som framgår av tabell 1 har medelvärdet för det samlade socioekonomiska in-
dexet minskat marginellt i hela landet som helhet mellan 2011 och 2020, från 
10,3 till 10,1. Värdet kan teoretiskt variera från 0 till 100 men som framgår är den 
faktiska spridningen mellan 1 och 45 år 2020. Det innebär att det bland samtliga 
RegSO-områden förekommer en variation mellan värdet 1 som minst och 45 
som högst. Ser vi till de tre underliggande indikatorerna har både den inkomst- 
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relaterade och den arbetsmarknadsrelaterade indikatorn ökat något i 
landet medan utbildningsfaktorn trendmässigt minskat. 

Utifrån det årliga värdet i det socioekonomiska indexet grupperas de to-
talt 3 383 områdena i fem områdestyper baserat på hur många standard- 
avvikelser från indexets medelvärde ett RegSO ligger. Standardavvikelse  
mäter hur spridd en fördelning är. Ju högre standardavvikelse, desto  
bredare fördelning.

Enligt Statistiska centralbyrån (2022) delas Områdestyperna in i föl-
jande grupper: 

• Områdestyp 1 - Områden med stora socioekonomiska utmaningar: ≥ 2 
standardavvikelser från indexets medelvärde. 
• Områdestyp 2 - Områden med socioekonomiska utmaningar:  ≥ 1 stan-
dardavvikelser och <2 standardavvikelser från indexets medelvärde. 
• Områdestyp 3 - Socioekonomiskt blandade områden:  ≥ 0 standardavvike-
lser och <1 standardavvikelser från indexets medelvärde. 
• Områdestyp 4 - Områden med goda socioekonomiska förutsättningar:  ≥ -1 
standardavvikelser och <0 standardavvikelser från indexets medelvärde. 
• Områdestyp 5 - Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättning-
ar: <1

I tabell 2 visas de underliggande värdena för de tre indikatorerna för de 
fem områdestyperna år 2020. Jämförelseområdena i denna studie är om-
rådestyp 1 (OT1) – områden med stora socialekonomiska utmaningar. 
Som framgår har dessa områden värden i samtliga indikatorer som ligger 
betydligt högre än andra områdestyper. Gränsvärdet för det sammanlagda 
socioekonomiska indexet (SEI) för att ingå i OT1 var detta år 21,9 (minst 
två standardavvikelser från medelvärdet) och en spridning från 21,9 till 
45,3. 

Tabell 2. Medelvärden för indikatorer för socioekonomiskt index år 2020.

Källa: Delmos 2021.

En fördel med beräkning av områdestyper är att kunna jämföra sam-
mansättningen av områdestyper i en kommun eller stad, det vill säga lyfta 
fram det relationella mönstret framför att enbart utkristallisera enstaka 
områden. Områdesklassificeringen är relativt stabil men som visas i tabell 
3 sker det förflyttningar över längre tidsperioder, vilket hänger samman 
med en rad faktorer som påverkar flyttmönster och förändringar inom 
bostadssektorn (nybyggnation, rivning, förändring av upplåtelseformer).

Områdestyp Andel med låg  
ekonomisk  
standard

Andel med 
förgymnasial 
utbildning

Andel med svag 
arbetsmarknads- 
position

Socioekonomiskt
Index

OT 1
OT 2
OT 3
OT 4
OT 5

44,2
29,5
18,8
10,0
4,0

26,4
18,8
14,2
8,9
4,4

13,0
7,2
4,5
2,6
1,7

27,9
18,5
12,5
7,2
3,4

Riket 14,9 11,5 3,9 10,1
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Den generella trenden under 2010-talet var en fortsatt socioekono-
misk uppdelning av den svenska bostadsmarknaden. Andelen blandade 
områden (OT3) var den enda områdestyp som minskade, från 29 till 25 
procent. Det innebär att numera är det enbart en fjärdedel av alla Reg-
SO-områden som har en socioekonomisk blandad befolkning. Områden 
med goda ekonomiska förutsättningar har ökat till att omfatta drygt 52 
procent. Antalet områden som har socioekonomiska utmaningar (OT1 
och OT2) har ökat med ett 50-tal områden och utgör år 2020 mer än vart 
åttonde område i landet. 

För denna studie är det områden i OT1, områden med stora socioekono-
miska utmaningar, som är jämförelseobjekten i relation till Polisens lista. 
Dessa områden har ökat från 141 områden år 2011 till 158 områden år 
2020. Det är dessa 158 områdena som kommer att undersökas närmare 
och relateras till vilka områden som återfinns på Polisens lista det aktuella 
året.

Tabell 3. Fördelning av RegSo efter områdestyper 2011 och 2020.

Källa: Delmos 2022.

Närmare fyra av fem RegSOn ingår i samma områdestyp mellan 2011 och 
2020 vilket tyder på relativ stabil och beständig klassificering. Föränd-
ringar kan bero på såväl ändringar i bostadsbeståndet (nybyggnation, 
rivning och ändring i dess sammansättning) som i hushållskompositionen 
(flyttmönster och förändrade levnadsvillkor). Som framgår av tabell 4 
förekommer det vissa rörelser i alla områdestyper, dock är OT4 – område 
med goda socioekonomiska förutsättningar – den områdestyp mest störst 
stabilitet. För vårt särskilda fokus OT1 märks en viss cirkulation. Av de 
141 områden som ingick i denna områdestyp år 2011 är 116 kvar i sam-
ma kategori år 2020. 25 områden har försvunnit medan 42 områden har 
tillkommit i OT1 under 2010-talet. 

År Områdestyp

1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %

2011 141 4,2 256 7,6 984 29,3 1641 48,9 336 10,0

2020 158 4,7 289 8,6 847 25,2 1763 52,4 306 9,1

Differens +17 +0,5 +33 +1,0 - 137  4,1 +122 +3,5 30 - 0,9
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Tabell 4. Jämförelse av områdestyper 2011 och 2020 per RegSo. 

Källa: Egen bearbetning.

Sett till förändring i det sammanvägda socioekonomiska indexet (SEI) har 
de allra flesta, 2 535 av 3 363 RegSOn (75,4 %), endast varierat inom plus/
minus två indextal. Vart sjunde område (474 RegSO) minskade sitt SEI 
medan drygt 10 procent ökade sitt SEI med minst två indextal (354 Reg-
SO). En intressant iakttagelse är att områden med allra högst SEI i landet 
år 2011 har alla minskat det socioekonomiska indexet mellan 2011 och 
2020, i vissa fall markant, utan att detta påverkar deras placering i OT1:

Tabell 5. Förändringar i socioekonomiskt index mellan 2011-2020  
i områden med högst SEI 2011.

Källa: Egen bearbetning.

Av totalt 43 områden med SEI som översteg 30 år i riket 2011 har 28 
områden (två tredjedelar) minskat sin socioekonomiska utsatthet medan 
en tredjedel tvärtemot ökade sitt SEI år 2020. Detta visar på att man bör 
inte enbart bör notera tillhörighet i områdestyp utan också närmare stud-
era förändringar i SEI-mönstret för olika områden i till exempel en tätort 
eller kommun.

Aspekter som kan påverka tolkning av områdestyp är bland annat  
(Delmos 2021, s. 120-122):

• Områden med en hög andel studenter eller pensionärer
• Gränskommuner (påverkar hushållens inkomstnivåer)
• Förändringar av bostadsbeståndet

Val av geografisk nivå
När det gäller punkten om valet av geografisk nivå är det ett välkänt forsk-
ningsproblem att alla indelningar kan vara förknippade med tolknings- 
problem (benämns MAUP, modifiable areal unit problem). Socioeko- 

OT 2020 OT1 2011 OT2 2011 OT3 2011 OT4 2011 OT5 2011 Totalt 2011
1 116 39 3 0 0 158
2 24 166 97 2 0 289
3 0 51 652 144 0 847
4 1 0 233 1 433 96 1 763
5 0 0 0 65 241 306

Totalt 141 256 985 1 644 337 3 363

RegSO Kommun SEI 2011 SEI 2020 Differens

Herrgården Malmö 54,6 45,3  - 9,3

Kronogården Trollhättan 45,5 41,7 - 3,8

Bergsjön södra Göteborg 43,8 32,4 -11,4

Hammarkullen Göteborg 43,4 36,7 - 6,7

Vivalla Örebro 41,4 39,9 - 1,5

Örtagården Malmö 41,3 39,9 - 1,4 
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nomiska skillnader mellan mindre områden kan utjämnas och döljas ifall 
de slås samman till större områden. När det gäller RegSO-indelningen 
finns en spridning av befolkningsstorlekar som kan påverka tolkningar 
av resultat. I ett kommande resultatavsnitt jämförs särskilt landets tre 
storstäder. Medan Göteborg delas in i totalt 147 RegSO och Malmö i 91 
RegSO har Stockholm en indelning på endast 127 sådana områden. Gen-
omsnittligt bor det ca 7 700 invånare i områdena i Stockholm, jämfört med 
drygt 3 000 invånare i snitt i rikets RegSO och 4 000 i Göteborg och 3 800 
i Malmö. Inte något RegSO i Göteborg eller Malmö har ett befolkningstal 
överstigande 10  000 invånare medan detta gäller för 38 av Stockholms  
totalt 127 områden. Skalnivån i Stockholm är således klart avvikande 
både i relation till riket i stort som landets andra storstäder och skulle be-
höva halveras för att vara på en jämförbar nivå som de andra storstäderna. 
Denna differens i skalnivå kan påverka segregationsmönstret i gynnsam 
riktning för Stockholm (det vill säga jämna ut socioekonomiska skillnad-
er), vilket uppmärksammas närmare i resultatgenomgången.

Sammanfattningsvis erbjuder framtagandet av områdestyper i Segrega-
tionsbarometern en ny och användbar metodik för att analysera socio-
ekonomiska mönster. Den baseras på såväl valida som reliabla variabler 
som tas fram årligen av SCB och baseras på en nationell områdesindeln-
ing som garanterar jämförbarhet över längre tidsperioder. Utifrån dessa 
överväganden har områdestyp 1 – områden med stora socioekonomiska 
utmaningar – valts ut som ett alternativ till de områden som identifieras 
i Polisens lista.
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Jämförelse mellan Polisens lista och 
Segregationsbarometern
Hur ser då samstämmigheten ut mellan de två metoderna? Delmos 
(2022b) har beskrivit skillnader och likheter mellan Polisens lista och Seg-
regationsbarometerns områdestyper utifrån ett metodologiskt perspek-
tiv utan att genomföra jämförelser på ett systematiskt vis. Det är denna 
kunskapslucka som denna rapport har som ambition att adressera. I den 
följande resultatgenomgången presenteras först de två listorna översikt- 
ligt bredvid varandra. På så sätt framträder deras genomslag och profil 
på nationell nivå. I ett andra steg analyseras överlappningen mellan dessa 
listor för år 2020. Fördjupade frågor ställs kring den bristande överens-
stämmelsen mellan dessa sätt att definiera utsatta områden på. I en tredje 
och avslutande del fördjupas hur man kan använda sig av Segregations-
barometerns områdestyper istället för Polisens lista i planerings- och ut-
vecklingsarbete på kommunal nivå.

Polisens lista vs områdestyp 1
De 60 områden som finns med på Polisens lista är till stor del koncentre-
rade till storstadsområden och större städer i södra och mellersta Sverige, 
från Malmö till Borlänge. De täcker totalt 137 RegSO med en variation på 
en till sju RegSOn i de geografiska gränsdragningar som de lokala poli-
sområdena gjort. Totalt bor cirka 670 000 invånare i dessa områden, vilket 
motsvarar drygt 6 procent av befolkningen.

De områden som betecknas med stora socioekonomiska utmaningar 
(OT1) i Segregationsbarometern har en befolkning nästan i motsvarande 
storlek, kring var tjugonde invånare på riksnivå. Men de 158 RegSO som 
ingår återfinns med en betydligt större spridning i landet. Medan Polisens 
lista begränsas till 26 kommuner täcker OT1 hela 74 kommuner. Segrega-
tionsbarometern inkluderar således nästan tre gånger så många kommun-
er och indikerar därmed att den socioekonomiska utsattheten inte enbart 
är en angelägen samhällsfråga för ett fåtal större städer i landet.

Figur 1. Översikt av Polisens lista och områdestyp 1 år 2020.

Polisens lista

60 områden i 137 RegSo
Varierar mellan 1-7 RegSo
668 000 invånare 6,4 %
26 kommuner
62 av 137 (45%) i 3 städer
Allmännytta: 48,4 %
Privat hyresrätt: 37,9 %
Hyresrätt totalt: 86,3 %

Delmos
segregationsbarometer

158 RegSo i områdestyp 1 =
stora socioekonomiska utma-
ningar
557 000 invånare 5,4 %
74 kommuner
42 av 158 (27%) i 3 städer
Allmännytta: 50,1 %
Privat hyresrätt: 29,1 %
Hyresrätt totalt: 79,3 %
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Nästan hälften av RegSO i Polisens lista återfinns i de tre storstäderna 
jämfört med en fjärdedel i Segregationsbarometerns OT1. Räknas krans-
kommunerna till Stockholm in blir bilden ännu tydligare. Polisens lis-
ta har en övervägande storstadsdominans medan områden med stora  
socioekonomiska utmaningar enligt Segregationsbarometern förekom-
mer betydligt mer spritt i landet och bland olika kommunprofiler, vilket 
tabell 6 illustrerar. 

Tabell 6. Antal RegSO och kommuner i Polisens lista och OT1 efter  
kommungrupp år 2020.

Kommungrupp Polisens lista Områdestyp 1 Differens

RegSO Kommuner RegSO Kommuner RegSO Kommuner

A1 Storstäder 62 3 42 3 -20 0

A2 Pendlingskommun 26 6 6 4 -20 -2

Summa A 88 9 48 7 -40 -3

B3 Större stad 43 15 51 17 +8 +2

B4 Pendlingskommun 3 1 10 8 +7 +6

B5 Lågpendlingskommun 0 0 15 12 +15 +12

Summa B 46 16 76 37 +30 +21

C6 Mindre stad/tätort 3 1 12 10 +12 +9

C7 Pendlingskommun 1 0 10 10 +10 +10

C8 Landsbygdskommun 1 11 11 +12 +11

9 Landsbygdskommun  
med besöksnäring

0 0 0 1 0

Summa C 3 34 31 +34 +30

Riket 137 26 158 74 +21 -48
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En överväldigande majoritet, 70 procent eller 110 av 158 områden, i 
OT1 återfinns utanför storstäderna jämfört med Polisens lista där mot- 
svarande andel är 36 procent (49 av 137 RegSO). I Polisens lista ingår 
enbart Landskrona (B4) och Kristianstad (C6) utanför storstäderna och 
större städer enligt SKR:s kommungruppsindelning. 

En generell slutsats som kan dras av denna översiktliga jämförelse är att 
utbredningen av områden med stora socioekonomiska utmaningar är be-
tydligt mer omfattande än vad framgår av Polisens lista. Den senare riktar 
uppmärksamheten ensidigt till ett fåtal områden i större städer medan 
segregationens negativa konsekvenser också blivit tydliga i ytterligare 
ett femtiotal kommuner i landet år 2020. Detta påverkar givetvis hur ut- 
satta bostadsområden kommer att identifieras och uppfattas i det offent-
liga samtalet. Segregationsbarometerns definition av områden med stora  
socioekonomiska utmaningar har dessutom fördelen att kunna placera in 
dessa områden i ett relationellt mönster för t.ex. en kommuns eller stads 
fördelning av olika områdestyper och dessutom kunna följa upp dem på 
ett metodologiskt betryggande vis över tid.

Överlappning av utsatta områden
Nästa steg är att närmare analysera den svaga överensstämmelsen mellan 
de två olika sätten att identifiera utsatta områden. Hur ser överlappnin-
gen ut, det vill säga. vilka områden förekommer på båda listorna? Vilka 
områden och kommuner finns bara med på Polisens lista? Vilka är de 
50-tal kommuner som tillkommer med Segregationsbarometerns defi-
nition av OT1? Resultaten kommer att beskriva dessa skillnader på såväl 
områdes- som kommunnivå eftersom segregationsfenomenet med fördel 
skall förstås och hanteras i ett samlat kommunalt planeringsperspektiv. 

Ett första inslag i denna granskning är att undersöka hur många av de 
områden som ingår i Polisens lista som uppfyller gränsvärdet för om-
råden med stora socioekonomiska utmaningar i Segregationsbarome-
tern. Som framgår av figur 2 förekommer det en stor spridning utifrån det 
socioekonomiska indexet, från 5 till 45. Antal områden som understiger 
gränsvärdet för SEI (knappt 22) är fler än de områden som uppnår detta 
värde. Något överraskande finns det ett dussintal områden i Polisens lista 
som t.o.m. uppvisar ett SEI under genomsnittet (10,1 år 2020) för samt-
liga 3 363 RegSO i landet. Bland dessa återfinns Stora Ursvik sydvästra i 
Sundbyberg (5,5), Västra mark i Växjö (6,0), Backa östra i Göteborg (6,1) 
och Hässelby villastad i Stockholm (6,9) som samtliga har exceptionellt 
låga SEI-värden men ändå förekommer i Polisens lista. Bland dessa med 
lågt SEI i Polisens lista återfinns 3 i Göteborg, 3 i Växjö och 2 i Stockholm. 
Längre fram diskuteras möjliga förklaringar till varför områden med  
gynnsamma socioekonomiska utfall ändå kan förekomma i Polisens lista.
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Figur 2. Områden i Polisens lista fördelade efter socioekonomiskt  
index år 2020.

I nedanstående figur 3 har samtliga RegSO i landet placerats in. Av samt-
liga 3 363 områden förekommer 3 132 RegSO varken i Polisens lista eller 
i OT1 i Segregationsbarometern, vilket motsvarar 93,1 procent. I dessa 
områden bor totalt drygt 9,5 miljoner av Sveriges befolkning. Det är vik-
tigt att ha i åtanke då denna studie enbart uppmärksammar de resterande 
231 RegSO, det vill säga de som antingen finns med på Polisens lista eller 
OT1 i Segregationsbarometern eller i båda dessa listor.

Figur 3. Kategorisering av RegSO.

Ett andra huvudresultat i denna granskning är att överlappningen  
mellan de två beräkningssätten är relativt låg. Sett utifrån Polisens lista 
ingår knappt hälften, 46,7 % även i Segregationsbarometerns OT1 och 
omvänt ingår enbart 40,5 procent av RegSOn i OT1 även i Polisens lis-
ta. Befolkningsmässigt bor det ungefär lika många invånare i de områden 
som inte överlappar, knappt 300 000 invånare, trots att antalet områden 
är betydligt fler, 94 jämfört med 73, i områden som enbart ingår i OT1. 
Detta beror på att många områden som enbart finns med på Polisens lista 
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återfinns i storstäder med betydligt högre invånarantal, särskilt då i Stock-
holmsområdet. I de områden som de två beräkningssätten sammanfaller, 
totalt 64 områden, bor 264 000 invånare år 2020. 

Figur 4. Överlappning på RegSO-nivå mellan Polisens lista  
och områdestyp 1 i Segregationsbarometern år 2020.

Sett till kommunnivå är samstämmigheten ännu lägre. Endast 22 av 74 
kommuner, vilket motsvarar 29,7 procent, med åtminstone ett område 
med stora socioekonomiska utmaningar förekommer också på Polisens 
lista. Det är dock bara fyra kommuner, samtliga i Stockholmsområdet, 
som enbart förekommer på Polisens lista. Bland dessa har såväl Huddinge 
som Sundbyberg vardera fyra områden medan Sollentuna har två och  
Upplands-Bro ett område som endast finns med i Polisens lista. I dessa 
12 RegSO bor cirka 50  000 invånare och vars socioekonomiska index 
inte når upp till gränsvärdet på OT1. Av dessa tolv områdena återfinns 
nio i områdestyp 2 (socioekonomiska utmaningar), två i områdestyp 3  
(blandade områden) och ett område i områdestyp 4 (område med goda 
socioekonomiska förutsättningar).

Polisens lista Områdestyp 1

137 158

946473
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Figur 5. Överlappning på kommunnivå mellan Polisens lista  
och områdestyp 1 i Segregationsbarometern år 2020.

Kommuner som både har områden på Polisens lista och Segregations- 
barometerns OT1 är som förväntat de tre storstäderna och femton större 
städer. Därutöver återfinns Botkyrka (kommungrupp A2), Haninge (A2), 
Kristianstad (C6) och Landskrona (B4) i denna kategori.

Bland de 52 tillkommande kommuner som enbart har åtminstone ett 
område med stora socioekonomiska utmaningar märks särskilt Motala 
med tre sådana områden och Karlskrona, Uddevalla och Vänersborg med 
vardera två områden. Sett till den geografiska spridningen förekommer 
områden med stora socioekonomiska utmaningar i samtliga län förutom 
Gotland, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Hälften av OT1 
finns i de tre storstadslänen, 77 av totalt 158 områden. Den geografis-
ka spridningen är betydligt mer utspridd i landet när Segregationsba-
rometerns kriterier får avgöra i jämförelse med Polisens lista. Trenden  
under 2010-talet har dessutom varit tydlig med en ökning av antal om-
råden med stora socioekonomiska utmaningar utanför de tre stor- 
stadsområdena och som förklarar ökningen av denna områdestyp mellan 
2011 och 2020. Medan Stockholms län minskade OT1-områden från 21 
till 12 under denna period ökade Västra Götaland från 29 till 34 och Skåne 
hade oförändrat 31 OT1-områden. Ute i landet märktes en ökning i fram-
för allt Gävleborg (från 1 till 4), Kronoberg (från 1 till 5), Värmland (från 1 
till 4), Kalmar (från 2 till 4) och Uppsala (från 2 till 4). Det tyder inte bara 
på en gradvis ökning utan också geografisk spridning av områden med 
betydande socioekonomiska utmaningar i landet. 

Polisens lista Områdestyp 1

26 74

52224
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Tabell 7. Förekomst av utsatta områden på kommunnivå.

Enbart Polisens 
lista: 

Både Polisens lista 
och områdestyp 1

Enbart områdestyp 1: 

Huddinge, Sol-
lentuna, Upp-
lands-Bro

Borlänge, Borås, Eskil-
stuna, Göteborg,
Halmstad, Järfälla, 
Jönköping, Kristian-
stad, Landskrona, 
Linköping, Västerås, 
Malmö, Norrköping, 
Uppsala, Växjö, 
Stockholm, Södertälje, 
Trollhättan, Botkyrka, 
Haninge, Helsingborg, 
Örebro

Alvesta, Arboga, Avesta, 
Bengtsfors, Bollnäs, Em-
maboda, Enköping, Fal-
köping, Falun, Filipstad, 
Flen, Gislaved, Gävle, 
Götene, Hallsberg, 
Hultsfred, Hällefors, 
Hässleholm, Kalmar, 
Karlskrona (2), Karlstad, 
Katrineholm, Kinda, 
Kramfors, Kristinehamn, 
Kungsör, Köping, Lesse-
bo, Lindesberg, Ljusdal, 
Ludvika (2), Lysekil, 
Motala (3), Nybro, Nykö-
ping, Nässjö, Perstorp, 
Ronneby, Sala, Sigtuna, 
Skövde, Sundsvall, Säff-
le, Söderhamn, Tibro, 
Uddevalla (2), Vetlanda, 
Vingåker, Vänersborg (2), 
Åmål, Åstorp, Älmhult.

Summa 4 Summa 22 Summa 52

Bland de tillkommande kommunerna som enligt Segregationsbarome-
tern har åtminstone något socioekonomiskt utsatt område år 2020 är det  
vanligaste mönstret att något centralt område i dess tätort ingår i OT1. 
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Figur 6. Förekomst av utsatta områden på kommunnivå.
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Figur 7. Exempel på kommuner med ett RegSO med stora socioekonomiska 
utmaningar (OT1) år 2020.

I kartbilagan presenteras samtliga 78 kommuner som åtminstone har ett 
område som räknas med i Polisens lista eller Segregationsbarometern.  
I bilagedelen presenteras också de områden som ingår i respektive lista. 
De som områden som är OT1 i Segregationsbarometern betecknas som B 
(grön markering) medan områden som enbart finns med på Polisens lista 
anges som ett C (röd markering). Områden som förekommer i båda pre-
senteras i kartorna och listorna med ett D (lila markering). Beteckningen 
för område A representerar områden som varken återfinns i Polisens lista 
eller i OT1 i Segregationsbarometern. 

Figur 8. Färgkodning av RegSO.

I det följande presenteras en handfull olikartade exempel på hur varia-
tionen kan te sig på kommunnivå mellan de två beräkningsmetoderna 
geografiskt. Det första exemplet är Västerås där enbart ett område finns 
med på Polisens lista (Östra Bäckby med SEI på 28,9) medan ytterligare 
tre områden tillkommer i OT1 (Södra Skallberget 22,3, Västra Pettersberg 
31,1, Västra Råby 26,4). I Västerås tillkommer således fler områden än som 
finns med på Polisens lista. De tillkommande områdena är utspridda i stad- 
ens utkanter med en befolkning på närmare 11 000 invånare.

Områdestyp 1

Polisens insats

0 1

0 A B

1 C D
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Figur 9. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Västerås år 2020.

Ett liknande exempel där det tillkommer områden utifrån Segregations-
barometerns OT1 är Borlänge som tillförs tre ytterligare områden utöver 
de två områden där jämförelserna sammanfaller. Centralt i Borlänge åter-
finns Tjärna ängar och Övre Tjärna, SEI 43,8 och 23,6, men angränsande 
till dessa finns också Bullemyren 33,5, Jakobsgårdarna-Paradiset-Nygård 
27,0 och Södra Bullermyren-Hagalund 22,1 med höga SEI.
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Figur 10. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Borlänge år 2020.

Ett exempel på det motsatta – där antalet områden är fler i Polisens lista 
än OT1 i Segregationsbarometern är Växjö som i tätorten enligt Polisens 
lista har fem områden belägna i stadens norra delar. Jämför man med OT1 
är det bara ett område som har ett så högt SEI så att det ingår också i OT1, 
Araby-Dalbo-Nydala med ett SEI på 30,6 med knappt 7 000 invånare. Som 
framgår av kartan nedan omgärdas detta område med ytterligare fyra om-
råden som finns med på Polisens lista men som har låga SEI; Hovshaga 
7,6, Kungsmaden-Pilbäcken 14,6, Västra mark 6,0 och Västra Spetamos-
sen 6,9. I dessa fyra områden bor det 18 500 invånare. Det tycks som om i 
detta fall tagit till ordentligt i sin gränsdragning och inkluderat områden 
som uppenbarligen har en gynnsam socioekonomisk profil. Ett annat  
exempel på en kommun där antalet områden är betydligt fler i Polisens 
lista än OT1 är Botkyrka, där sex av åtta områden enbart finns med på 
Polisens lista. Dessa sex områden bebos av 36 000 invånare med ett SEI 
mellan 12 och 20 (områdestyp 2 förutom ett område som betecknas som 
ett blandat område, OT3).
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Figur 11. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Växjö år 2020.

Sedan finns det kommuner där samtliga områdestyper förekommer, 
det vill säga det finns områden som definieras i antingen den ena eller 
andra beräkningsmetoden och i sammanfallande områden. Borås är ett 
sådant exempel. Ett område, Sjöbo-Johanneslund (SEI 23,6), finns enbart 
med i OT1 medan tre områden med ett lägre SEI ingår enbart i Polisens  
lista. Dessa återfinns i östra Borås (Hulta centrum 21,0 Hulta syd 7,7 och 
Hässleholmen öst norr 19,3. Dessa tycks hänga ihop med Hässleholmen 
väst med ett högt SEI på 30,4. Sedan finns ett område i centrum, Norrby 
31,9, som också finns med på båda listorna. 
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Figur 12. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Borås år 2020. 

Ett annat exempel på ett blandat utfall är Kristianstad som både har ett om-
råde som enbart förekommer i OT1, Österäng 26,7 i SEI, och två områden 
med betydligt lägre SEI som ingår i Polisens lista; Charlottesberg-Härlöv 
15,9 och Näsby 14,7. Sedan finns ett område med mycket högt SEI som 
förekommer i båda listorna, Gamlegården med ett SEI på 39,9.
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Figur 13. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Kristianstad år 
2020. 

För att sammanfatta denna något mer närgångna granskning på kommun-
nivå kan man konstatera att det finns en stor variation på utfallen mel-
lan de två beräkningssätten på vad som identifieras som utsatta bostads- 
områden. I samtliga 74 kommuner där åtminstone något område in-
räknas är det endast i två kommuner där dessa sammanfaller helt på Reg-
SO-nivå; Linköping med ett område (Skäggetorp-Tornby 32,6) och Troll-
hättan med två områden (Kronogårds Torg-Frälsegården 41,7 och Norra  
Lextorp-Västra Kronogården 29,2). 

I 72 av 74 kommuner förekommer således någon form av diskrepans. 
För varje kommun behövs mer fördjupade analyser, särskilt då data som 
följer trender för enskilda områden över tid för att kunna förstå och sätta 
in åtgärder för att minska segregation och ojämlikhet i levnadsvillkor.
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Analys av de tre storstäderna
Som framgått tidigare finns det en tydlig koncentration av utsatta bostads- 
områden i landets tre storstäder i båda beräkningssätten. I Polisens lista 
är koncentrationen mer accentuerad då 62 av 137 RegSOn återfinns i de 
tre storstäderna, vilket motsvarar 45 procent av samtliga utsatta områden. 
I Segregationsbarometerns OT1 finns 42 av 158 i de tre storstäderna, 27 
procent. Både utbredningen och olikartade mönster i de tre storstäderna 
motiverar en mer fördjupad analys av graden av samgång mellan de två 
listorna.

Stockholm
Stockholm måste tolkas med stor försiktighet med tanke på dess avvikan-
de skalnivå i identifieringen av RegSO. Enbart 13 av totalt 127 RegSO 
förekommer i antingen Polisens lista eller med OT1 i Segregationsbarom-
etern. Detta kan jämföras med 34 av 147 områden i Göteborg och 25 av 
91 områden i Malmö. Med ett genomsnittligt invånarantal på närmare 
8 000 invånare per RegSO i Stockholm riskerar socioekonomiska skill-
nader jämnas ut när man sammanför mindre områden till RegSO med 
befolkning på upp till drygt 20 000 invånare. 

Trots detta är det överraskande att enbart tre områden förekommer på 
Polisens lista och med OT1 i Segregationsbarometern. Dessa tre områden 
ligger samtliga i Järvaområdet i norra Stockholm; Husby med ett SEI på 
22,8, Rinkeby 30,2 och Tensta 25,2. I dessa tre områden bor drygt 47 000 
invånare. 

Figur 14. Kategorisering av RegSO i Stockholm.

I Stockholm finns inte ett enda RegSO som hamnar i kategori B, det vill 
säga. förekommer enbart i Segregationsbarometerns OT1 – områden 
med stora socioekonomiska utmaningar. Däremot finns totalt tio om-
råden som enbart finns med på Polisens lista. Dessa är situerade (se figur 
15 nedan) antingen i nordvästra Stockholm (Grimsta 15,2, Hässelby gård 
18,1, Hässelby Strand 14,4 och Hässelby Villastad 6,9 med en total befolk-
ning på närmare 44 000) eller sex områden i södra Stockholm (Bredäng, 
15,2, Hagsätra 12,3, Rågsved 18,2, Solhaga 9,7, Vårberg 16,7 och Östberga 
12,0). I dessa sex söderförorter bor 60 000 invånare. Som framgår har flera 

Stockholm Totalt 127 RegSo

Kategori
A – 114
B – 0
C – 10
D – 3
Obs: Skalnivån

114

10

0

3



41

av dessa tio områden som finns medtagna på Polisens lista socioekono-
miska index som ligger relativt lågt och som inte motiverar varför dessa 
skulle särskilt uppmärksammas med socioekonomiska utmaningar.

Figur 15. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Stockholm år 2020. 

Göteborg
I Göteborg återfinns områden med lägre grader av socioekonomiska 
förutsättningar i framför allt i nordöstra stadsdelarna, delar av Hisingen 
(Biskopsgården och Backa) och Tynnered i sydvästra Göteborg. Överens-
stämmelsen mellan de båda beräkningsmetoderna för utsatta områden är 
generellt sätt låg i Göteborg. Av totalt 34 RegSO som definieras ingå i 
åtminstone någon av dessa är det enbart 15 områden som sammanfaller. 
Den huvudsakliga förklaringen till detta är att mer än hälften av de om-
råden som ingår i Polisens lista, 16 av 31, inte uppnår ett socioekonomiskt 
index så att de kvalificerar sig till att ingå i OT1 i Segregationsbarometern.
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Figur 16. Kategorisering av RegSo i Göteborg.

Enligt Polisens lista skall var femte göteborgare bo i något utsatt bostads- 
område, 117 000 av 583 000 invånare. Motsvarande befolkningsandel i 
OT1 i Segregationsbarometern för Göteborg är enbart 11,7 procent eller 
68 000 invånare. Det är en differens på nästan 50 000 invånare, vilket får 
betraktas som anmärkningsvärt. Många av de områden som enbart finns 
med på Polisens lista utgörs av områden i områdestyp 2, med ett socio-
ekonomiskt index mellan 16,0-21,9 men det finns också sex områden 
som betecknas som blandade områden (OT3) eller till och med tre om-
råden med goda socioekonomiska förutsättningar (OT4) i Polisens lista 
för Göteborg. De flesta av dessa områden som enbart finns med på Polis- 
ens lista återfinns på Hisingen och Tynnered. Bland de områden som 
enligt Segregationsbarometern har goda förutsättningar men som ändå 
finns med på Polisens lista märks Backa östra 6,1, Brunnsbo norra 7,8 och 
Skäggtorp Bäckebol 10,0.

I nordöstra Göteborg föreligger det en bättre överensstämmelse mellan 
de två listorna. 11 av totalt 15 områden som finns med på båda listorna 
är belägna i dessa stadsdelar. Det förekommer enbart två områden som 
enbart finns med på Polisens lista (Gårdsten nordöstra 20,0 och Ranne-
bergen norra 19,5) och tre områden som bara betecknas som OT1 i Segre-
gationsbarometern (Eriksbo 28,5, Kortedala nordöstra 24,6 och Kortedala 
sydöstra 23,0).

Göteborg Totalt 147 RegSo
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Figur 17. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Göteborg år 2020. 

Sammantaget visar resultaten för Göteborg en relativ låg överensstäm-
melse där mer än hälften av områdena som finns med på Polisens lista 
inte har så högt socioekonomiskt indexvärde att de räknas in i OT1 i Seg-
regationsbarometern. Denna diskrepans skiljer sig dock åt i Göteborgs 
olika stadsdelar där det finns en bättre överensstämmelse i de nordöstra 
stadsdelarna.

Malmö 
I linje med vad tidigare studier poängterat uppvisar Malmö ett tydligt 
geografiskt socioekonomiskt mönster (Salonen et al. 2019; Grander 2020). 
Ju närmare Öresund desto mer välbärgade områden. Områdena längst ner 
i stadens bostadshierarki återfinns i stadens östra och södra delar, fram-
för allt i stadsdelarna Rosengård, Lindängen, Holma och Kroksbäck. Av 
landets områden med högst SEI, överstigande 30, återfinns 12 av totalt 52 
i Malmö. Antalet områden med sådana extrema värden är i Göteborg sju 
och endast ett område i Stockholm (Rinkeby). 

Överensstämmelsen mellan de studerade listorna är relativt god i 
Malmö. Skillnaden i andel av hela befolkningen som bor i utsatta områden 
är i Polisens lista 18,2 procent och OT1 20,3 procent. Tyngdpunkten i  
dessa återfinns i områden som förekommer i båda, drygt 46 000 invånare 
i 13 RegSOn eller 13,3 procent av Malmös befolkning.
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Figur 18. Kategorisering av RegSo i Malmö.

Studerar man Malmös karta kring hur listorna överlappar ser man tyd-
ligt ett stråk från stadsdelen Rosengård i östra Malmö (med fyra RegSO 
som alla överlappar och med SEI mellan 37 och 45), Lorensborg 25,3 och  
Augustenborg 33,5, Hermodsdal 31,5, Gullviksborg 33,2, Nydala 28,4, 
Almvik norr-Lindängen norr 17,9 och till Lindängen 26,4 i södra Malmö.

Sju områden i Malmö finns endast med på Segregationsbarometerns 
OT1. Här bor 24  000 invånare och fördelar sig på Augustenborg 33,5, 
Heleneholm-Almhög 24,3, Kryddgården 29,9, Lorensborg 25,3, Mölle- 
vången syd 27,0, Sege öst 23,0 och Sorgenfri norr 22,5. Å andra sidan 
finns det fem områden som är medtagna på Polisens lista men inte upp- 
når ett tillräckligt högt Sei för att räknas in i OT1; Bellevuegården väst 
16,6, Kroksbäck väst 8,0, Sofielund norr 17,4, Söderkulla 14,1 och Almvik 
norr-Lindängen norr 17,9. 

Figur 19. RegSO i Polisens lista och/eller områdestyp 1 i Malmö år 2020.
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Kategori
A – 66
B – 7
C – 5
D – 13

66

5

7

13



45

För Malmös del överensstämmer de två beräkningssätten bättre än i de 
två andra storstäderna, även om det finns noterbara skillnader. De identi-
fierar samma delar av staden men kompositionen av olika RegSO varierar 
i dessa.

För att summera utbredningen i storstäderna visar tabell 8 nedan andel 
av storstädernas befolkning som bor i utsatta områden enligt de två olika 
listorna. Differensen är påtaglig i både Stockholm och Göteborg där Polis- 
ens lista överskattar andel boende i dessa områden jämfört med OT1. I 
Malmö är det en betydligt bättre överensstämmelse. Där ökar befolknin-
gen istället något i de områden som ingår i Segregationsbarometerns OT1. 

Tabell 8. Andel invånare i utsatta områden enligt Polisens lista och OT1  
i storstäderna och riket år 2020.

Kommun  Andel invånare Differens 
Polisens lista             OT1 i %

Stockholm 15,5 4,8 -10,7

Göteborg 20,0 11,7 -8,3

Malmö 18,2 20,3 +2,1

Riket 6,4 5,4 -1,0

Den socioekonomiska profilen i OT1 mellan städerna, med gynnsammare 
förhållanden i Stockholm och Malmö som mest utsatt, ligger också mer 
i linje med tidigare forskning (Salonen et al. 2019, Grander 2020). An-
del personer i storstäderna som hade låg ekonomisk standard (högst 60 
procent av medianinkomst per konsumtionsenhet) år 2020 uppgick till 
12 procent i Stockholm, 17 procent i Göteborg och 23 procent i Malmö 
jämfört med rikssnittet på 15 procent (SCB:s statistikdatabas). Genom att 
utgå från Polisens lista i Stockholm och Göteborg ges en överdriven bild 
av hur många invånare som bor i utsatta områden jämfört med Segrega-
tionsbarometern.
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Slutdiskussion
Denna studie skall ses mot bakgrund av att Sverige sedan början av 
1990-talet genomgått en ökande segregation runt om i landet (Andersson 
et al. 2017; BRÅ 2018; Andersson & Holmqvist 2019; Salonen et al. 2019; 
Delmos 2021). Från att uppfattats som ett specifikt storstadsfenomen på 
1990-talet har tecknen på växande ojämlika levnadsvillkor spridits till 
även större och mindre städer. Larmrapporter om social oro, med bil-
bränder och gängkriminalitet, har under de senaste årtiondena blivit allt 
vanligare förekommande. Sambandet mellan koncentrationen av fattiga 
och vissa minoritetsgrupper har förstärkts i Sverige och skapat bostads- 
områden som i politik och media benämns ”invandrartäta”, ”utsatta” eller 
”utanförskapsområden” (Hedman & Andersson 2015). Vid sidan av mate-
riella förändringar i livsvillkor bör också den roll som politik, förvaltning 
och media spelar för att understödja och forma diskursen kring segrega-
tion (Backvall 2019).  

Tveklöst har tillkomsten av Polisens lista över så kallade utsatta bost-
adsområden sedan 2015 förstärkt samhällsfokuset på den platsbundna 
brottsligheten i form av gängkriminalitet och parallellstrukturer ute i 
förorterna. Denna lista är konstruerad och framtagen för polisens egna 
ändamål. Någon kritik kan inte riktas mot Polismyndighetens ambition-
er att vilja kartlägga denna slags brottslighet för att forma effektiva mot-
strategier i syfte att trycka tillbaka de kriminella nätverken och subkul-
turerna i vissa utpekade bostadsområden. Problemet uppstår när denna, 
från början interna, lista blir en dominerande verklighetsbeskrivning av 
bostadsmiljöerna i städernas nedersta trappsteg. Det ensidiga fokuset på 
vissa enskilda bostadsområden riskerar att bortse från de underliggande 
ojämlikhetsmönster som ligger till grund för bostadssegregationens ut-
veckling i Sverige. 

När det gått så långt att Polisens lista blivit en central indikator för för-
delning av statsbidrag till utsatta bostadsområden (ett 30-tal bidrag enligt 
Riksrevisionen 2020) och kommuners antisegregationsstrategier (till ex-
empel i Göteborg och Malmö) har denna studie sett som sin uppgift att 
kritiskt granska Polisens lista. Inte för att kritisera den för polisens eget 
arbete utan för att det oreflekterat betraktas som ett generellt kunskaps- 
underlag för identifiering av områden med socioekonomiska problem.

Metodologiskt kan Polisens lista kritiseras bland annat för att den inte 
fullt ut redovisar alla detaljer som ligger till grund för dess framtagande. 
De statistiska uppgifter om socioekonomiska variabler som den baseras på 
redovisas inte öppet och den grundas dessutom på subjektiva bedömning-
ar om brottlighet och otrygghet från de lokala polisområdena. En ytterlig-
are invändning är att de geografiska gränsdragningarna inte konsekvent 
följer de officiella statistikområden som gäller för landets kommuner.

Sedan 2021 har ett alternativ till en rikstäckande indelning, utifrån 
tydligt definierade och redovisade variabler, presenterats i form av so-
cioekonomiska områdestyper i Segregationsbarometern (Delmos 2021). 
Genom att metodiskt jämföra områdestyp 1 – områden med stora socio-
ekonomiska utmaningar – i Segregationsbarometern med Polisens lista 
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kan denna studie påvisa en tämligen betydande diskrepans mellan dessa 
beräkningssätt. 

Som resultaten visar i denna studie har Polisens lista över utsatta om-
råden haft en alltför ensidig fokusering på ett fåtal storstadsområden 
medan utvecklingen av områden med stora socioekonomiska utmaning-
ar numera återfinns i många kommuner i landet. Ytterligare ett femtiotal 
kommuner har åtminstone något område som definieras med stora socio-
ekonomiska utmaningar. I de 25-tal kommuner som ingår i båda listorna 
märks varierande utfall. I de tre storstäderna är skillnaderna framför allt 
märkbara i Stockholm och Göteborg. Den generella slutsatsen är att om 
man använder sig av Segregationsbarometern är utsattheten i bostadsom-
råden mer utbredd och spridd i landets kommuner än vad Polisens lista 
ger sken av. Det finns således en uppenbar risk att vissa områden ”glöms 
bort” vid fokus på Polisens lista, vilket kan öka segregation snarare än att 
minska den.

En viktig policymässig slutsats av denna jämförande studie är  att Seg-
regationsbarometerns områdestyper bör användas istället för Polisens 
lista i det fortsatta segregationsbekämpande arbetet från politik, förvalt-
ning och andra samhällsaktörer. Segregationsbarometerns områdestyper 
främjar ett bredare relationellt perspektiv på segregationsproblematiken 
i städerna och erbjuder en mer systematisk och översiktlig kunskap om 
boendesegregationens hela spektra av en stads pågående förändringar. 
Polisens lista kan användas för att belysa ”toppen på isberget”, det vill säga 
segregationens manifesta uttryck i form av kriminalitet. För att förstå vad 
som konstituerar social oro och eftersatta områden behövs bredare och 
mer tillförlitliga kunskapsunderlag. Segregationsbarometern som utveck-
lats av Delmos och som på grund av myndighetens nedläggning övertagits 
av Boverket från 2023 är ett sådant bidrag. För många samhällsaktörer 
blir det viktigt att löpande kunna följa bostadsområdens utveckling och  
i tid kunna förutse och förebygga oönskade sociala och samhälleliga 
förändringar.  
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Bilagor 
LISTA kategori B – inte på polisens lista men områdestyp 1. n=94
RegSO  Namn       Kommun
0764R001 Alvesta centrum    Alvesta
1984R008 Vasastaden-Marieborg-Näsby   Arboga
2084R005 Krylbo-Isaksbo-Mästerbo   Avesta
1460R005 Billingsfors     Bengtsfors
2183R006 Gärdet      Bollnäs
2081R012 Södra Bullermyren-Norra Hagalund  Borlänge
2081R004 Jakobsgårdarna-Paradiset-Nygårdsdalen Borlänge
2081R001 Bulllermyren     Borlänge
1490R035 Sjöbo-Johannelund    Borås
0862R003 Emmaboda södra    Emmaboda
0381R009 Romberga     Enköping
0484R014 Myrtorp-Västermalm-Brunnsbacken  Eskilstuna
0484R015 Nyfors centrum-Väster    Eskilstuna
0484R020 Skogsängen-Viptorp    Eskilstuna
0484R028 Årby-Vallby     Eskilstuna
1499R002 Falköping norra stad    Falköping
2080R004 Bojsenburg     Falun
1782R005 Kalhyttan-centrum    Filipstad
0482R010 Salsta-Centrum södra    Flen
0662R005 Gislaved nordväst    Gislaved
2180R001 Andersberg     Gävle
1480R068 Kortedala nordöstra    Göteborg
1480R069 Kortedala sydöstra    Göteborg
1480R026 Eriksbo      Göteborg
1471R005 Götene tätort nordöstra   Götene
1861R004 Nytorget-Hässleberg-Brunnskullen  Hallsberg
1380R028 Vallås västra     Halmstad
0860R002 Hultsfreds tätort södra    Hultsfred
1863R001 Hällefors centrum    Hällefors
1293R009 Hässleholm centrum    Hässleholm
0123R021 Tallbohov     Järfälla
0123R007 Centrala Söderhöjden    Järfälla
0680R033 Österängen     Jönköping
0680R035 Öxnehaga centrum    Jönköping
0880R012 Norrliden     Kalmar
1080R012 Marieberg-Gullberna    Karlskrona
1080R010 Kungsmarken     Karlskrona
1780R011 Kronoparken södra    Karlstad
0483R007 Nyhem-Nävertorp    Katrineholm
0513R005 Kisa östra     Kinda
2282R004 Kramfors stad västra    Kramfors
1290R023 Österäng     Kristianstad
1781R002 Bro      Kristinehamn
1960R002 Kungsör centrala    Kungsör
1983R007 Nibblesbacken     Köping
1282R010 Landskrona centrum-Öster   Landskrona
0761R003 Lessebo centralort    Lessebo
1885R006 Lindesberg nordöstra    Lindesberg
2161R005 Ljusdal norra     Ljusdal
2085R005 Ludvika gård     Ludvika
2085R008 Marnäs      Ludvika
1484R001 Badhusberget     Lysekil
1280R063 Sege öst     Malmö
1280R046 Lorensborg     Malmö



53

1280R026 Heleneholm-Almhög    Malmö
1280R050 Möllevången syd    Malmö
1280R067 Sorgenfri norr     Malmö
1280R005 Augustenborg     Malmö
1280R042 Kryddgården     Malmö
0583R002 Charlottenborg-Ekenäs-Grankulla  Motala
0583R009 Väster-Södra Varamon-Gustavsvik  Motala
0583R003 Ekön-Torvmossen    Motala
0581R021 Norra Ljura     Norrköping
0581R020 Norra Ektorp     Norrköping
0581R032 Sydöstra Marielund    Norrköping
0581R019 Nordöstra Hageby    Norrköping
0881R004 Kungshall     Nybro
0480R004 Brandkärr     Nyköping
0682R013 Östra Runneryd    Nässjö
1275R001 Perstorp nordvästra tätorten   Perstorp
1081R009 Älgbacken-Hjorthöjden   Ronneby
1981R005 Åkra-Jakobsberg-Bryggeriet   Sala
0191R005 Centrala Valsta     Sigtuna
1496R013 Ryds centrum     Skövde
2281R019 Nacksta     Sundsvall
1785R004 Olof Trätälja-Villan-Flå    Säffle
2182R008 Söderhamn centrala staden norr  Söderhamn
1472R004 Tibro nordöstra     Tibro
1485R016 Tureborg-Stenbacken    Uddevalla
1485R012 Norra Dalaberg-Norra Hovhult   Uddevalla
0380R048 Västra Gränby     Uppsala
0685R011 Vetlanda-Upplanda    Vetlanda
0428R006 Vingåkers södra tätort    Vingåker
1487R001 Bangatan-Marierovägen   Vänersborg
1487R005 Flanaden-Torpaområdet   Vänersborg
1980R031 Södra Skallberget    Västerås
1980R042 Västra Råby     Västerås
1980R041 Västra Pettersberg-Södra Vallby-Källtorp Västerås
0780R010 Lammhult     Växjö
1492R002 Åmål centrum östra    Åmål
1277R005 Haganäs     Åstorp
0765R005 Älmhult östra     Älmhult
1880R004 Brickebacken     Örebro
1880R003 Baronbackarna      Örebro



 54 

Bostad 2030

Lista kategori C – ingår i polisens lista men inte områdestyp 1. n=73
RegSO  Regso namn     Kommun
1490R018 Hulta syd-Trandared norr-Brotorp  Borås
1490R017 Hulta centrum-Sörmarken   Borås
1490R020 Hässleholmen öst norr    Borås
0127R012 Slagsta      Botkyrka
0127R007 Hallunda     Botkyrka
0127R004 Eriksberg-Sturehov    Botkyrka
0127R013 Storvreten     Botkyrka
0127R001 Albyberget     Botkyrka
0127R002 Albydalen     Botkyrka
1480R007 Backa östra     Göteborg
1480R023 Brunnsbo norra    Göteborg
1480R126 Skälltorp Bäckebol    Göteborg
1480R005 Backa centrala     Göteborg
1480R134 Svartedalen östra    Göteborg
1480R009 Bergsjön centrala    Göteborg
1480R136 Södra Biskopsgården östra   Göteborg
1480R064 Kannebäck     Göteborg
1480R096 Länsmansgården norra    Göteborg
1480R024 Brunnsbo torg     Göteborg
1480R145 Ängås      Göteborg
1480R117 Rannebergen norra    Göteborg
1480R061 Jättesten     Göteborg
1480R034 Grevegården     Göteborg
1480R135 Södra Biskopsgården västra   Göteborg
1480R040 Gårdsten nordöstra    Göteborg
0136R011 Jordbro norra     Haninge
0136R003 Brandbergen södra    Haninge
0136R001 Brandbergen centrala    Haninge
0136R012 Jordbro Södra     Haninge
1283R004 Dalhem-Väla södra    Helsingborg
1283R008 Fredriksdal-Filborna    Helsingborg
1283R006 Eneborg-Högaborg    Helsingborg
1283R026 Söder-Oceanhamnen-Oljehamnen  Helsingborg
0126R014 Skogås västra     Huddinge
0126R022 Vårby Udde-Duvberget    Huddinge
0126R021 Vårby Haga-Masmo    Huddinge
0126R020 Vårby gård     Huddinge
0123R016 Nibble      Järfälla
0123R022 Ulvsättra     Järfälla
1290R002 Charlottesborg-Härlöv    Kristianstad
1290R012 Näsby      Kristianstad
1282R012 Pilåkern-Silvergården-Karlslund-Säbyholm Landskrona
1280R040 Kroksbäck väst     Malmö
1280R070 Söderkulla     Malmö
1280R006 Bellevuegården väst    Malmö
1280R066 Sofielund nor     Malmö
0581R037 Västra Klockaretorpet    Norrköping
0163R002 Edsberg     Sollentuna
0163R001 Bagarby     Sollentuna
0180R041 Hässelby Villastad    Stockholm
0180R082 Solberga     Stockholm
0180R031 Hagsätra     Stockholm
0180R122 Östberga     Stockholm
0180R040 Hässelby Strand    Stockholm
0180R010 Bredäng     Stockholm
0180R108 Vårberg     Stockholm
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0180R078 Rågsved     Stockholm
0180R026 Grimsta     Stockholm
0180R039 Hässelby Gård     Stockholm
0183R009 Stora Ursvik Sydvästra    Sundbyberg
0183R007 Rissne      Sundbyberg
0183R005 Hallonbergen Östra    Sundbyberg
0183R004 Hallonbergen Västra    Sundbyberg
0181R008 Geneta södra-Vasa    Södertälje
0181R016 Lina-Vattubrinken-Dammkärr   Södertälje
0181R022 Ronna-Karlhov     Södertälje
0181R006 Fornhöjden     Södertälje
0139R002 Centrala Bro     Upplands-Bro
0380R016 Mellersta Valsätra-Gottsunda centrum- 
  Östra Gottsunda      Uppsala
0780R018 Västra mark     Växjö
0780R006 Hovshaga     Växjö
0780R019 Växjö centrum-Väster-Spetsamossen  Växjö
0780R009 Kungsmaden-Pilbäcken   Växjö
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Lista kategori D – inkluderad i både polisens lista och områdestyp 
1. n=64
RegSO  Namn      Kommun
2081R017 Övre Tjärna     Borlänge
2081R013 Tjärna Ängar     Borlänge
1490R025 Norrby      Borås
1490R019 Hässleholmen väst    Borås
0127R010 Norsborg     Botkyrka
0127R005 Fittja      Botkyrka
0484R017 Skiftinge-Djursta    Eskilstuna
0484R018 Skiftinge-Ärsta-Sal    Eskilstuna
0484R005 Fröslunda-Vilsta    Eskilstuna
0484R011 Lagersberg-Råbergstorp   Eskilstuna
1480R045 Hammarkullen yttre    Göteborg
1480R041 Gårdsten sydvästra    Göteborg
1480R050 Hjällbo östra     Göteborg
1480R006 Backa Röd     Göteborg
1480R127 Skälltorp Selma Lagerlöfs torg   Göteborg
1480R098 Lövgärdet     Göteborg
1480R012 Bergsjön sydöstra    Göteborg
1480R107 Norra Biskopsgården    Göteborg
1480R097 Länsmansgården södra   Göteborg
1480R118 Rannebergen södra    Göteborg
1480R010 Bergsjön nordvästra    Göteborg
1480R011 Bergsjön Rymdtorget    Göteborg
1480R049 Hjällbo västra     Göteborg
1480R013 Bergsjön södra     Göteborg
1480R044 Hammarkullen centrala   Göteborg
1380R002 Andersberg     Halmstad
0136R010 Jordbro centrala    Haninge
1283R019 Planteringen-Miatorp västra   Helsingborg
1283R005 Drottninghög     Helsingborg
0680R024 Råslätt      Jönköping
1290R005 Gamlegården     Kristianstad
1282R013 Pilängen     Landskrona
1282R009 Koppargården-Kopparhögarna   Landskrona
0580R018 Skäggetorp-Tornby    Linköping
1280R001 Almvik norr-Lindängen norr   Malmö
1280R045 Lindängen     Malmö
1280R053 Nydala norr     Malmö
1280R007 Bellevuegården öst    Malmö
1280R030 Holma      Malmö
1280R027 Hermodsdal-Gullviksborg   Malmö
1280R032 Hyllievång norr     Malmö
1280R024 Gullviksborg-Hermodsdal syd   Malmö
1280R072 Södra Sofielund    Malmö
1280R056 Persborg-Törnrosen    Malmö
1280R031 Holma-Kroksbäck    Malmö
1280R088 Örtagården syd-Herrgården syd  Malmö
1280R087 Örtagården norr    Malmö
1280R028 Herrgården norr    Malmö
0581R031 Sydvästra Hageby    Norrköping
0581R015 Navestad-Åselstad    Norrköping
0180R036 Husby      Stockholm
0180R102 Tensta      Stockholm
0180R076 Rinkeby     Stockholm
0181R007 Geneta norra-Bårsta västra   Södertälje
0181R021 Ronna centrum-Ronna Park-Västra Ronna Södertälje



57

0181R012 Hovsjö      Södertälje
1488R008 Norra Lextorp-Västra Kronogården-
  Östra Kronogården      Trollhättan
1488R007 Kronogårds Torg-Frälsegården   Trollhättan
0380R047 Västra Gottsunda    Uppsala
0380R033 Södra Valsätra-Norra Gottsunda  Uppsala
1980R046 Östra Bäckby     Västerås
0780R001 Araby-Dalbo-Nydala    Växjö
1880R028 Varberga-Oxhagen    Örebro
1880R029 Vivalla      Örebro
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Kartbilaga
78 kommuner som förekommer i polisens lista och/eller områdestyp 1 i Seg-
regationsbarometern år 2020.

Alvesta

Arboga
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Avesta

Bengtsfors



Bengtsfors

Borlänge



Borås

Botkyrka
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Emmaboda

Enköping
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Eskiltuna

Falköping
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Falun

Filipstad



65

Flen

Gislaved
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Gävle

Göteborg
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Göteborg västra

Göteborg nordost
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Götene

Hallsberg
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Halmstad

Haninge
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Helsingborg

Huddinge



71

Hultsfred

Hällefors



 72 

Bostad 2030

Hässleholm

Jönköping
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Järfälla

Kalmar
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Karlskrona

Karlstad
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Katrineholm

Kinda
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Kramfors

Kristianstad



77

Kristineberg

Kungsör
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Köping

Landskrona



79

Lessebo

Lindesberg
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Linköping

Ljusdal



81

Ludvika

Lysekil
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Malmö

Motala
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Motala

Nybro
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Norrköping

Nyköping



85

Nässjö

Perstorp
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Ronneby

Sala



87

Sigtuna

Skövde
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Sundbyberg

Sollentuna



89

Stockholm stående

Sundsvall



 90 

Bostad 2030

Säffle

Söderhamn



91

Tibro

Södertälje
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Trollhättan

Uddevalla



93

Upplands-Bro

Uppsala
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Vetlanda

Vingåker



95

Vänersborg

Västerås
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Växjö

Åmål



97

Åstorp

Älmhult
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Örebro






