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ANALYS AV EN  
ENKÄTUNDERSÖKNING 

BLAND BOENDE I 

FITTJA, HJÄLLBO OCH ROSENGÅRD

Metod 

Urval och materialinsamling. Denna delstudie består av en enkätundersök-
ning ställd till boende i de tre kommun- och stadsdelarna Fittja (Botkyrka 
kommun), Hjällbo (Göteborgs stad) och Rosengård (Malmö stad). I vardera 
området fick 1 000 slumpmässigt utvalda folkbokförda personer mellan 18 
och 64 år varsin enkät hem i brevlådan. 

Undersökningen tog sin början 2003 med att Fittjaborna fick besvara en-
käten. Urvalet gjordes av Enator IT System med hjälp av en slumpgenerator. 
Det totala befolkningsurvalet inom åldersgruppen var 4 445 personer. Av de 
1 000 slumpmässigt utvalda personerna lyckades vi nå 858. För resterande 
142 personer saknades överensstämmelse mellan det namn som fanns på vår 
lista och det namn som stod på port- eller dörrskyltarna, alternativt hade 
personen ifråga flyttat utan eftersändning, eller med upphörd eftersändning. 
Av de personer som fick enkäten svarade 480 personer (56%) på frågorna. 
Materialinsamlingen genomfördes i tre faser. Förutom ett första utskick 
gjordes också ett påminnelseutskick, båda med hjälp av ett antal personer 
som personligen delade ut enkäterna i respondenternas brevlådor. Därefter 
gjorde två personer, varav en turkisktalande (hemspråk för cirka en fjärdedel 
av Fittjas befolkning), hembesök hos dem som ännu inte hade besvarat en-
käten. Personer som besvarade enkäten genom post eller under hembesöket 
fick två trisslotter var (värde 50 kr) som tack för besväret. 

De boende i Hjällbo och Rosengård fick sina enkäter hemskickade under 
oktober och november 2004. Orsaken till att enkäten inte skickades ut till 
alla de tre områdena samtidigt har att göra med att enkätundersökningen 
i Fittja ingick i en tidigare genomförd studie med lokalsamhället Fittja i 
fokus. I rapporten Satsning ger resultat av Hassan Hosseini-Kaladjahi (2003) 
jämfördes resultaten från 1999 och 2003 års boendeenkäter i Fittja. Det var 
denna enkät som senare låg till grund för den enkät som skickades ut till de 
boende i Hjällbo och Rosengård. Den enkät som skickades ut till de boende 
i Hjällbo och Rosengård kompletterades med ett antal nya frågor men var i 
övrigt identisk med den som 2003 hade skickats ut till de boende i Fittja, för 
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att underlätta jämförbarheten mellan de tre kommun- och stadsdelarna. 
När det gäller undersökningen i Hjällbo sköttes urvalet av Göteborgs stad 

med hjälp av en slumpgenerator. Det totala befolkningsurvalet inom ålders-
gruppen var 4 113 personer. Av de 1 000 slumpmässigt utvalda personerna 
lyckades vi nå 957. För resterande 43 personer saknades överensstämmelse 
mellan det namn som fanns på vår lista och det namn som stod på port- el-
ler dörrskyltarna, alternativt hade personen ifråga flyttat utan eftersänd-
ning, eller med upphörd eftersändning. Av de personer som fick enkäten 
svarade 423 personer (44,2%) på frågorna. Materialinsamlingen genom-
fördes i tre faser. Förutom ett första utskick gjordes också ett påminnelse-
utskick, båda via vanlig post. Därefter gjorde två personer hembesök hos 
dem som ännu inte hade besvarat enkäten. Personer som besvarade enkäten 
genom post eller efter det att de hade fått hembesök och skickat tillbaka 
enkäten till oss, fick tre tialotter var (värde 30 kr) som tack för besväret. 

När det gäller undersökningen i Rosengård sköttes urvalet av Malmö stad 
med hjälp av en slumpgenerator. Det totala befolkningsurvalet inom ålders-
gruppen var 11 904 personer. Av de 1 000 slumpmässigt utvalda personerna 
lyckades vi nå 963. För resterande 37 personer saknades överensstämmelse 
mellan det namn som fanns på vår lista och det namn som stod på port- el-
ler dörrskyltarna, alternativt hade personen ifråga flyttat utan eftersänd-
ning, eller med upphörd eftersändning. Av de personer som fick enkäten 
svarade 682 personer (70,8%) på frågorna. Materialinsamlingen genom-
fördes i tre faser. Förutom ett första utskick gjordes också ett påminnelse-
utskick, båda via vanlig post. Därefter gjorde två personer hembesök hos 
dem som ännu inte hade besvarat enkäten. Personer som besvarade enkäten 
genom post eller efter det att de hade fått hembesök och skickat tillbaka 
enkäten till oss, fick tre tialotter var (värde 30 kr) som tack för besväret. 

En tänkbar orsak till att antalet returer (dvs. personer som vi inte lycka-
des nå) var högre i Fittja än i Hjällbo och Rosengård kan vara att vi i Fittja 
använde oss av personliga utdelare som ibland kan ha haft svårt att identifie-
ra namnet på vår lista med det namn som stod på port- eller dörrskyltarna 
medan vi i Hjällbo och Rosengård förlitade oss på brevbärarnas kännedom 
om de boende i dessa stadsdelar. 

Materialinsamlingen pågick under perioden november 2004–februari 
2005. Officiell statistik angående valdeltagande har hämtats från bl.a. 
Statistiska centralbyråns (scb) publikation Allmänna valen 2002 samt från 
Utrednings- och statistikkontoret (usk) i Stockholm, Botkyrka kommun, 
Göteborgs stad och Malmö stad.  

Tabell 1. Urvalets representativitet för de boende i Fittja, Hjällbo och Rosengård

Urval Total folk- Folkmängd Urval Faktiskt Andel av
 mängd 2003 16-64 år  urval befolkn. i urvalet
Stadsdel     (faktiskt urval %) 

Fittja 7 266 4 445 1 000 858 22,5 (19,3)  
Hjällbo  7 238   4 113 1 000 957 24,3 (23,3)   
Rosengård 21 526  11 904 1 000 963 8,4 (8,1)             

Kommentar: Det faktiska urvalet är ett resultat av urvalet minus det naturliga bortfallet. Följande räknas som 
naturligt bortfall: okänd adressat, adressaten saknar eftersändning eller eftersändning har upphört, adressaten 
är bosatt utomlands m.m. Uppgifter om folkmängd baseras på statistik från Botkyrka kommun, Göteborgs 
stad och Malmö stad, 2003-12-31. 
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Tabell 1 visar urvalets representativitet för de boende i Fittja, Hjällbo och 
Rosengård. Ungefär var femte person i åldersgruppen 16-64 år i Fittja och 
Hjällbo har fått en enkät hemskickad medan detta gäller endast knappt var 
tionde person i Rosengård. 

Enkäternas utformning och jämförbarhet. Den enkät som skickades ut till 
Fittjaborna bestod av 55 frågor (se bilaga) medan den enkät som skickades 
ut till de boende i Hjällbo och Rosengård bestod av 77 frågor (se bilaga). 
Majoriteten av dessa frågor (i såväl Fittjaenkäten som i Hjällbo- och Rosen-
gårdsenkäten) var strukturerade med slutna svarsalternativ men det fanns 
också ett antal öppna frågor där respondenterna själva hade möjlighet att 
utförligt skriva sina synpunkter och kommentarer. 

Vi har i Hjällbo- och Rosengårdsenkäten utgått ifrån de frågor som fanns 
med i Fittjaenkäten och sedan kompletterat dessa med ett antal nya frågor. 
Vi är medvetna om att jämförbarheten när det gäller just dessa frågor därmed 
blir något begränsad, men vi har ändå valt att komplettera den ursprungliga 
enkäten med nya frågor för att hjälpa oss att bättre kunna besvara våra frå-
geställningar. I de fall där en fråga saknas i den ursprungliga enkäten gäller 
jämförelsen därmed endast Hjällbo och Rosengård. I alla andra frågor gäller 
jämförelsen Fittja, Hjällbo och Rosengård. De frågor som lades till i Hjällbo- 
och Rosengårdsenkäten handlade bl.a. om respondenternas förtroende för ett 
antal viktiga samhällsinstitutioner, deltagande i olika kulturella aktiviteter 
samt om andra former av demokratiskt deltagande än valdeltagande. 

Såväl Fittjaenkäten som Hjällbo- och Rosengårdsenkäten är indelad i tre 
delar. Den första delen skulle besvaras av alla respondenter, den andra delen 
skulle besvaras endast av personer som var födda utomlands medan den 
tredje delen skulle besvaras endast av personer som var födda utomlands 
och/eller hade ett annat modersmål än svenska. 

Man kan dela in enkätfrågorna i följande tre huvudkategorier: 

w Frågor om deltagande, delaktighet och förtroende för storstadspolitiken
 och dess lokala aktiviteter/satsningar i kommun- och stadsdelarna. 

w Frågor om valdeltagande, medlemskap i politiska partier, kontakt med 
 lokala politiker och tjänstemän i kommun- och stadsdelarna, andra 
 former av demokratiskt deltagande, deltagande i kulturella aktiviteter, 
 föreningsaktivitet och förtroende för ett antal viktiga 
 samhällsinstitutioner. 

w Frågor om bakgrundsvariabler som hjälper oss att relatera svaren till olika 
 demografiska och sociala grupper och därmed få mer nyanserade svar på
 ovanstående frågor. 

Till enkäten bifogades också två följebrev, ett med allmän information om 
undersökningens genomförande där vi bl.a. garanterade respondenterna full 
anonymitet, och ett med mer specifik information om vårt uppdrag och lite 
kort om storstadspolitiken i stort. I brevet fanns också information om att 
man kunde kontakta Mångkulturellt centrum om man hade problem med 
svenska språket. Såväl enkäten som breven var formulerade på svenska. Med 
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Fittjaenkäten medföljde ett separat brev med information på svenska, tur-
kiska, spanska, persiska och arabiska om att man fick två trisslotter om man 
svarade på enkäten. 

Svarsfrekvensen i de tre olika kommun- och stadsdelarna varierade från 
44,2% i Hjällbo, till 56% i Fittja och 70,8% i Rosengård. Dessa siffror (med 
undantag för Rosengård) ligger på en nivå jämförbar med undersökningar i 
andra, vad gäller omflyttning och utbildningsnivå likartade områden, samt 
ungefär i nivå med tidigare genomförda enkätundersökningar i samma 
områden.1 Många av de personer som bor i Fittja, Hjällbo och Rosengård 
kommer ursprungligen från länder där det saknas utvecklade forsknings-
traditioner. Detta kan vara en anledning till att man inte är lika van vid att 
svara på undersökningsenkäter. Det kan dessutom finnas en högre misstänk-
samhet hos somliga personer orsakad av att undersökningar i vissa länder 
ibland används för manipulativa syften. Även ideologiska konflikter mellan 
exempelvis olika politiska grupper från samma land kan förstärka denna 
misstänksamhet. En annan tänkbar förklaring till den låga svarsfrekvensen 
kan vara bristande språkkunskaper och den relativt låga utbildningsnivån i 
de aktuella områdena (Hosseini-Kaladjahi 2001). Man kan också vända på 
resonemanget och säga att en anledning till att respondenter väljer att svara 
på enkäter skulle kunna ha att göra med att vissa känner att det förväntas av 
dem att de ska göra det. Det är också möjligt att vissa kan ha svårt att iden-
tifiera enkätens avsändare och därmed bedöma om deras eventuella val att 
inte svara på en enkät på något sätt skulle kunna få negativa konsekvenser 
för dem själva. 

Ytterligare en förklaring kan vara att många av dem som avstår från att 
svara på enkäter gör detta eftersom de inte kan se ett tydligt samband mel-
lan deras egen insats och områdets utveckling, dvs. de kan ha svarat på ett 
antal tidigare enkäter som alla haft som syfte att samla in kunskap för att på 
olika sätt förändra den rådande situationen i området utan att någon större 
förändring har kunnat noteras av de boende i området. Bredvilligheten att 
svara på ytterligare en enkät med liknande syfte kan därmed minska vilket i 
sin tur skulle kunna leda till en minskad svarsfrekvens. 

Kontaktpersonernas betydelse för svarsfrekvensen. En tänkbar orsak till 
skillnaderna i svarsfrekvens mellan de tre kommun- och stadsdelarna skulle 
kunna vara de så kallade kontaktpersonerna, som hjälpte oss med hembesök 
och insamling av enkäter som inte kommit in i samband med postutskicken, 
och deras delvis olika metoder. Deras instruktioner var att göra hembesök 
hos de personer på vår lista som ännu inte hade besvarat enkäten. Vi re-
kryterade två personer från varje kommun- och stadsdel som själva hade 
en god lokalkännedom och ett socialt nätverk i området. Vårt krav var att 
de förutom svenska också skulle kunna minst ett av de vanligast förekom-
mande språken i den aktuella kommun- eller stadsdelen. Eftersom ungefär 
en fjärdedel av de boende i Fittja har turkiska som hemspråk var det därför 
naturligt att en av de två kontaktpersonerna i Fittja också var turkiskta-

1  Svarsfrekvensen i Hjällbo (44,2%) är visserligen lägre än Storstads-SOM undersökningen i Hjällbo 2003 
(56,3%) men kan delvis förklaras med att de utöver postenkäter använde sig av bl.a. tre telefonpåminnelser 
vilket vi inte gjorde (se Norén Bretzer 2004:70ff). 
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lande. Den andra personen hade bl.a. kunskaper i arabiska. I Hjällbo behärs-
kade de två kontaktpersonerna förutom svenska också arabiska respektive 
assyriska/syrianska medan kontaktpersonerna i Rosengård förutom svenska 
talade bl.a. arabiska, persiska och turkiska. Att samla in enkäter är både ett 
tidsödande och svårt arbete. Det är viktigt att skapa en god relation till dem 
man gör hembesök hos och samtidigt vara beredd att hjälpa till och svara på 
frågor om såväl enskilda delfrågor som om undersökningens syfte och ge-
nomförande. Samtidigt är det viktigt att man inte försöker påverka respon-
denterna att svara på ett visst sätt utan låter dem fylla i enkäten själva och 
eventuellt hjälper till med att översätta eller förklara vissa ord eller begrepp. 
Medan kontaktpersonerna i Fittja och Hjällbo enbart gjorde hembesök 
kombinerades detta med en annan metod i Rosengård. Utöver hembesök 
inleddes samarbete med ett antal föreningar och religiösa samfund som upp-
manade dem av sina medlemmar som fanns med på vår lista, och som ännu 
inte hade svarat på enkäten, att göra detta. En av våra två kontaktpersoner i 
Rosengård, Mahin Kiwi, tog själv initiativ till detta samarbete och var också 
personligen närvarande när föreningsmedlemmarna fyllde i enkäterna på 
plats i föreningslokalerna. Detta sätt att arbeta på, att gå via föreningarna 
och de religiösa samfunden och skapa förtroende och få dem att känna sig 
delaktiga på ett mer direkt sätt, visade sig vara mycket lyckat och kan direkt 
avläsas i den höga svarsfrekvensen i Rosengård. 

Undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Enkätundersökningar är, i 
likhet med andra kvantitativa metoder, behäftade med vissa svagheter. Hur 
kan man som undersökare vara säker på att just den person som fått enkä-
ten hemskickad också är samma person som besvarat den och hur ska man 
kunna veta att denna person verkligen svarar sanningsenligt på frågorna? 
Och hur påverkar i så fall detta undersökningens tillförlitlighet (reliabilitet)? 
Svaret på dessa frågor är att vi inte kan vara helt säkra på att den person 
som fått enkäten också är samma person som besvarat den och att de svar 
som angivits är korrekta. Sannolikheten för att materialet är representativt 
för den population man undersöker ökar dock ju större urval man har och 
ju fler personer som besvarat enkäten. En faktor som kan påverka tillför-
litligheten negativt är bristande språkkunskaper hos respondenterna. Att 
nära anhöriga till respondenterna används som tolkar eller översättare kan 
påverka svaren. Det kan t.ex. vara svårt att tala om vissa ämnen eller att ut-
trycka personliga åsikter och värderingar i vissa frågor. Ett sätt att råda bot 
på detta problem skulle kunna vara att utforma samma enkät på flera olika 
språk. Detta kan dock i sin tur vara behäftat med andra problem eftersom 
en del uttryck och begrepp kan vara svåra att översätta och kan ha olika 
innebörd på olika språk, något som skulle kunna leda till att respondenterna 
uppfattar frågan på olika sätt beroende på vilket språk som används. 

Att det finns skillnader mellan vad respondenterna i vår undersökning har 
uppgivit och det officiella resultatet när det gäller deltagandet i allmänna 
val behöver inte betyda att vår undersöknings tillförlitlighet har påverkats 
negativt. Det kan istället framför allt ha att göra med följande två orsaker 
1) De som har svarat på vår enkät hör till de mest aktiva boende i respektive 
område och har också i större utsträckning än dem som inte besvarat enkä-
ten röstat i allmänna val, samt 2) Ett antal av respondenterna har på frågan 
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om de har röstat, av olika skäl, inte svarat sanningsenligt. Vad detta beror 
på är svårt att ge en entydig förklaring till, men skulle eventuellt kunna ha 
att göra med bristande tilltro till hur undersökningsmaterialet kommer att 
hanteras (för en mer utförlig diskussion om orsakerna till skillnaderna i 
valdeltagande se Riksdagsval). 

Vår samlade bedömning är dock att undersökningens tillförlitlighet är 
god och att de eventuella brister som kan finnas i enskilda enkätsvar inte är 
av den omfattningen att det påverkar resultatet negativt. 

När det gäller undersökningens giltighet, eller validitet, dvs. om man un-
dersöker det man avser att undersöka, är vår bedömning att denna har varit 
god och att enkäten har utformats på ett systematiskt och tydligt sätt med 
frågor relevanta för undersökningens syfte. 

Presentationsform. Vår utgångspunkt har varit att presentera materialet 
från enkätundersökningarna på ett så enkelt och utförligt sätt som möjligt. 
För att underlätta läsningen har vi valt att till största delen presentera mate-
rialet i form av frekvens- och korstabeller. 

Allt material i rapporten kommer från enkätundersökningen i Fittja, 
Hjällbo och Rosengård om ingenting annat anges. 
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DEN DEMOGRAFISKA PROFILEN 

Av dem som besvarade enkäten i Fittja är 51% kvinnor och 49% män. I 
Hjällbo är motsvarande andel 44% kvinnor och 56% män medan den i 
Rosengård är 48% kvinnor och 52% män. Tabell 2 nedan presenterar de tre 
populationerna efter ålder. 

Tabell 2. Undersökningspopulationerna efter ålder i %

Stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård          
Ålder 

18–24 19 19  16
25–54 67 61 67
55–64 14 20 17

Totalt 100 100 100
Antal 474 423 682

Av respondenterna i Fittja är 32% ensamstående (ogift, änka/änkling, osv.) 
medan 68% är gifta (eller sambo). I Hjällbo är motsvarande andel 51% 
respektive 49% medan den i Rosengård är 33% respektive 67%. Intressant 
att notera är att en majoritet av respondenterna i Hjällbo är ensamstående 
medan det motsatta förhållandet råder i de andra två kommun- och stadsde-
larna. Detta skulle kunna förklaras med att färre respondenter i åldersgrup-
pen 25-54 år i Hjällbo (den åldersgrupp där sannolikheten för att man är 
gift eller sammanboende är som störst) har besvarat enkäten jämfört med i 
Fittja och Rosengård samtidigt som många av de yngre respondenterna som 
är ensamstående har uppgivit att de är universitetsstuderande och inflyttade 
från andra delar av Göteborgsregionen eller från riket i övrigt. 

Respondenterna i Fittja kommer från 52 olika länder. De fem största 
nationella grupperna i vårt urval utgörs av personer födda i Turkiet (26%), 
Sverige (23%), Irak (10%), Chile (5%) och Pakistan (4%). Respondenterna 
i Hjällbo kommer från 42 olika länder. De fem största nationella grupperna 
i vårt urval utgörs av personer födda i Sverige (27%), Bosnien (15%), Irak 
(11%), Iran (8%) och Libanon (4%). Respondenterna i Rosengård kommer 
från 45 olika länder. De fem största nationella grupperna i vårt urval utgörs 
av personer födda i Sverige (17%), Libanon (14%), Bosnien (14%), Irak 
(12%) och Kosovo (7%). 

Respondenterna i Fittja talar 47 olika språk som modersmål. De fem 
största modersmålen i vårt urval är svenska (16%), turkiska (14%), arabiska 
(12%), kurdiska (11%) och spanska (7%). I Hjällbo talar respondenterna 42 
olika modersmål. De fem största modersmålen i vårt urval är svenska (23%), 
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bosniska (14%), arabiska (11%), kurdiska (10%) och persiska (6%). Respon-
denterna i Rosengård talar 42 olika språk som modersmål. De fem största 
modersmålen i vårt urval är arabiska (31%), bosniska (15%), svenska (14%), 
albanska (10%) och turkiska (7%). 

Att definiera folkgrupper kan ofta vara svårt. Folkgrupper kan ibland de-
finieras genom sitt språk (t.ex. kurder) och ibland genom sin religion (t.ex. 
assyrier). I enkäten har vi bett respondenterna att uppge folkgrupp om de 
inte tillhör majoritetsbefolkningen i sitt födelseland t.ex. kurder i Turkiet. 
För Fittjas del saknas information om folkgruppstillhörighet i 2003 års en-
kät. I 1999 års enkät (som inte ingår i denna studie) identifierades två stora 
folkgrupper: kurder (15%) och syrianer/assyrier (10%). Bland de kurder 
som besvarat enkäten finns personer födda i Sverige, Turkiet, Irak och Iran. 
Bland syrianer/assyrier uppges som födelseland Sverige, Syrien, Turkiet, 
Irak, Libanon samt Tyskland. Av dem som uppgav folkgruppstillhörighet 
i Hjällbo var 27% kurder och 14% syrianer. Kurderna uppger som födelse-
länder Sverige, Syrien, Turkiet, Irak, Iran och Libanon. Bland syrianerna 
finns personer födda i Sverige, Syrien, Turkiet och Libanon. Av dem som 
uppgav folkgruppstillhörighet i Rosengård var 15% palestinier, 15% kurder, 
10% kosovoalbaner och 10% turkar. Palestinierna uppger som födelseländer 
Sverige och Libanon, kurderna Sverige, Turkiet, Irak, Iran och Libanon, 
kosovoalbanerna Sverige och Albanien och turkarna Sverige, Bulgarien och 
Makedonien. 

När det gäller respondenternas utbildningsnivå i Sverige, för såväl inrikes 
som utrikes födda, se tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Utbildningsnivå i Sverige i %

Stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård 
Utbildningsnivå 

Högst grundskola 54       27   36 
Högst gymnasium 31       50   49 
Universitet eller
högskola 15       23   15 

Totalt   100 100 100
Antal 480 332 522

Kommentar: Siffrorna ovan gäller samtliga respondenters utbildningsnivå, dvs. såväl inrikes som utrikes 
födda. 

När det gäller utbildningsnivån i födelselandet för samtliga respondenter 
som är utrikes födda se tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Utbildningsnivå i födelselandet i %

Stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård  
Utbildningsnivå 

Högst grundskola 47 45 39 
Högst gymnasium 34       34   39  
Universitet eller
högskola 19  21 22   

Totalt   100 100 100 
Antal 324 245 453     

Kommentar: Siffrorna ovan gäller samtliga respondenter som är utrikes födda. 
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Enligt officiell områdesstatistik för Fittja ser utbildningsnivån för befolk-
ningen i åldersgruppen 25-64 år ut på följande sätt: förgymnasial 38,0%, 
gymnasial 38,2%, eftergymnasial 16,3% samt uppgift saknas 7,5%.2 För 
Hjällbos del ser utbildningsnivån för befolkningen i åldersgruppen 25-64 
år ut på följande sätt: förgymnasial 34,5%, gymnasial (2- och 3-årig) 40,7%, 
eftergymnasial (2- och 3-årig) 17,5% samt uppgift saknas 7,3%.3 När det gäl-
ler utbildningsnivån för befolkningen i Rosengård (20-64 år) ser den ut på 
följande sätt: förgymnasial 32,5%, gymnasial 41,5%, eftergymnasial 16,6% 
samt uppgift saknas 9,4%.4 Jämfört med t.ex. siffrorna i tabell 4 ovan lig-
ger den officiella statistiken när det gäller de boendes utbildningsbakgrund 
något lägre. Detta skulle kunna förklaras med att andelen respondenter 
med utländsk bakgrund som har universitets- eller högskoleutbildning från 
födelselandet och som har svarat på enkäten är något högre än vad andelen 
är för respondenter med annan utbildningsbakgrund. 

Personer födda utomlands. Av respondenterna i Fittja som var födda ut-
omlands uppgav 14% att de hade flyttat till Sverige någon gång mellan 1947 
och 1974, 49,4% hade flyttat till Sverige någon gång mellan 1975 och 1989 
medan 36,9% hade flyttat till Sverige någon gång mellan 1990 och 2004. I 
Hjällbo var motsvarande andel 4,3% (1947–1974), 35,8% (1975–1989) och 
59,9% (1990–2004) medan den i Rosengård var 5,5% (1947–1974), 30,8% 
(1975–1989) och 63,7% (1990–2004). Detta visar att majoriteten av respon-
denterna i Hjällbo och Rosengård som var födda utomlands flyttade till 
Sverige efter 1990 medan nästan hälften av respondenterna i Fittja som var 
födda utomlands flyttade till Sverige under perioden 1975-1989. För Fittjas 
del kan detta till stora delar förklaras med den arbetskraftsinvandring som 
pågick under 1970-talet. 

54,8% av de utrikes födda respondenterna i Hjällbo uppgav att de hade 
svenskt medborgarskap medan 45,2% inte hade det. 23,4% uppgav att de 
hade födelselandets medborgarskap medan 5% uppgav att de hade ett annat 
lands medborgarskap. I Rosengård var motsvarande andel som uppgav att 
de hade svenskt medborgarskap 60,4% medan 39,6% inte hade det. 21,0% 
uppgav att de hade födelselandets medborgarskap medan 6,7% uppgav att 
de hade ett annat lands medborgarskap. Respondenterna hade möjlighet att 
kryssa fler än ett svarsalternativ på frågan. I Fittjaenkäten saknades en fråga 
om detta. 

Av dem som uppgav att de saknade svenskt medborgarskap svarade 70,4% 
av respondenterna i Hjällbo att de hade sökt eller att de planerade att söka 
svenskt medborgarskap i framtiden, 11,3% svarade att de inte hade sökt eller 
planerade att söka medan 18,3% svarade att de inte hade bestämt sig än. I 
Rosengård var motsvarande andel 58,7%, 15,4% respektive 25,9%. I Fittjaen-
käten saknades en fråga om detta. 

På frågan om de utrikes födda respondenterna i Hjällbo planerade att 
stanna i Sverige för alltid svarade 49,8% ja, 9,0% nej medan 41,2% svarade 
att de inte visste. I Rosengård var motsvarande andel 61,2%, 5,2% respektive 

2  Uppgifterna är hämtade från Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholm och gäller för 2002.
3 Uppgifterna är hämtade från Göteborgs stadskansli och gäller för 2002.
4 Uppgifterna är hämtade från Malmö stad och gäller för 2003. 
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33,6%. Det finns således en relativt stor andel respondenter i såväl Hjällbo 
som Rosengård, som inte kunde säga om de skulle komma att stanna i 
Sverige för alltid eller ej. Ett kanske inte så förvånande resultat, eftersom det 
som respondent torde vara svårt att kunna blicka in i framtiden och förutse 
vad som komma skall och samtidigt bedöma den egna framtida livssituatio-
nen. I Fittjaenkäten saknades en fråga om detta. 

I tabell 5 nedan redogörs för respondenternas känsla av samhörighet med 
Sverige. Tabellen visar att en majoritet av de utrikes födda respondenterna 
känner stark eller ganska stark samhörighet med Sverige. Frågan saknades i 
2003 års Fittjaenkät men fanns med i 1999 års version. Andelen av respon-
denterna som uppger att de känner en svag samhörighet med Sverige är 
något högre i Fittja än i Hjällbo och Rosengård. Siffrorna bör dock tolkas 
med en viss försiktighet eftersom det under undersökningens gång har visat 
sig att ett antal respondenter kan ha missförstått eller misstolkat innebörden 
av begreppet samhörighet. 

Tabell 5. Känsla av samhörighet med Sverige i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Samhörighet

Stark 32,0 31,0 28,2
Ganska stark 41,0 49,2 48,4
Ganska svag 17,0 13,5 19,0
Svag  10,0 6,4 4,3 

Kommentar: Siffrorna för Fittja är hämtade från 1999 års enkät. 

I tabell 6 nedan redogörs för respondenternas känsla av samhörighet med 
det egna födelselandet. Tabellen visar att en majoritet av respondenterna 
känner stark eller ganska stark samhörighet med sitt födelseland. I Fittja-
enkäten saknades en fråga om detta varför siffrorna för Fittja gäller 1999 års 
enkät. 

Tabell 6. Känsla av samhörighet med födelselandet i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Samhörighet

Stark 34,0 31,1 24,4
Ganska stark 32,0 31,1 34,8
Ganska svag 19,0 22,4 29,4
Svag  15,0 15,4  11,5 

Kommentar: Siffrorna för Fittja är hämtade från 1999 års enkät.  

Av respondenterna i Hjällbo uppgav 32,3% att de under de senaste 10 åren 
inte hade gjort något besök i sitt födelseland, 36,0% hade bara gjort något 
besök, 15,2% hade besökt födelselandet ungefär vartannat år medan 16,5% 
hade gjort minst ett besök per år. I Rosengård var motsvarande andel 19,7, 
44,0, 13,7 respektive 22,7%. I Fittjaenkäten saknades en fråga om detta. 
Siffrorna visar att ungefär var femte utrikes född respondent uppger att de 
någon gång per år besöker sitt födelseland. 

På frågan var i sitt födelseland respondenterna hade växt upp svarade 
19,7% av respondenterna i Hjällbo att de växt upp i en by eller på landsbyg-
den, 21,7% i en mindre stad (upp till ca 50 000 invånare), 17,1% i en större 
stad (upp till ca 300 000 invånare) medan 41,4% svarade att de växt upp i en 
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storstad (fler än 300 000 invånare). I Rosengård var motsvarande andel 18,3, 
27,1, 19,7 respektive 34,9%. I Fittjaenkäten saknades en fråga om detta. 

Tabell 7 nedan visar de utrikes födda respondenternas senaste sysselsätt-
ning i födelselandet. I Fittjaenkäten saknades denna fråga. 

Tabell 7. Senaste sysselsättning i födelselandet i %

Stadsdel   Hjällbo Rosengård
Sysselsättning 

Jordbrukare   4,4 1,9
Arbetare   25,5 32,8
Tjänsteman eller akademiker  11,7 17,0
Egen företagare  7,0 5,9
Hemarbetande   6,0 6,9
Studerande   28,5 25,7
Arbetslös   4,4 2,5
Annat   12,4  7,4 

Totalt   100 100
Antal   298 525

Språkkunskaper. Kunskaper i landets språk är normalt en viktig förutsätt-
ning för att med kommunikation och dialog som grund kunna känna sig 
delaktig i samhället. I enkäten fanns ett antal frågor som fokuserade kom-
munikationens mer offentliga dimensioner t.ex. förmågan att förstå och 
göra sig förstådd på möten och sammanträden eller i kontakt med myn-
digheter. Att kunna följa nyheter och debatter i radio och på TV samt läsa 
tidningar och böcker är en annan viktig del i känslan av delaktighet och 
samhörighet, dels med det samhälle man lever i idag men också, i varierande 
utsträckning, med det samhälle som man än gång i tiden växte upp i. Ned-
anstående frågor (tabell 8) om respondenternas språkförståelse, besvarades 
endast av dem som uppgav sig vara födda utomlands. 

Tabell 8. Språkkunskaper och språkförståelse i %

Hur bra förstår du nyheter eller debatter i TV och radio på svenska?   

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Mycket bra  44,1  45,6 36,9
Ganska bra  35,6 40,7 43,8
Ganska dåligt  15,3   8,9 15,7
Mycket dåligt    4,9   4,9   3,6

Totalt  100 100 100
Antal  365 305  555 

Hur bra kan du föra fram dina synpunkter på ett möte eller ett sammanträde på svenska?    

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Mycket bra  28,4  34,1 27,9
Ganska bra  45,7 49,0 47,3
Ganska dåligt  16,4 11,6 18,5
Mycket dåligt    9,5   5,3   6,3

Totalt  100 100 100
Antal  359  302  556



13

Hur bra kan du läsa böcker eller tidningar på svenska? 

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Mycket bra  42,4  43,4 33,6
Ganska bra  35,3 42,1 44,8
Ganska dåligt  15,4   8,1 15,1
Mycket dåligt    6,9   6,5   6,5 

Totalt  100 100 100
Antal  363  309  556

Hur bra kan du skriva ett brev till någon myndighet på svenska? 

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Mycket bra  18,7  24,7 19,6
Ganska bra  44,1 40,9 39,9
Ganska dåligt  23,7 22,4 25,4
Mycket dåligt  13,5 12,0 15,1

Totalt  100 100 100
Antal  363  308  556 

Tabell 8 ovan visar att majoriteten av de utrikes födda respondenterna i 
Fittja, Hjällbo och Rosengård förstår nyheter eller debatter i tv och radio 
på svenska mycket bra eller ganska bra. Detsamma gäller bok- och tidnings-
läsandet. Däremot är det något färre som uppger att de kan föra fram sina 
synpunkter på möten eller sammanträden på svenska mycket eller ganska 
bra. När det gäller att skriva brev till myndigheter på svenska uppger en ma-
joritet att de kan göra detta mycket eller ganska bra. Samtidigt uppger fler 
än var tionde respondent i Fittja, Hjällbo och Rosengård att de är mycket 
dåliga på det. 

Tabell 9 nedan redogör för respondenternas tittande på tv-kanaler som 
sänds på deras modersmål eller på språket som talas i deras födelseländer 
samt på svenska tv-kanaler. Frågorna skulle endast besvaras av personer 
som var födda utomlands eller som hade ett annat modersmål än svenska. 

Tabell 9. tv-tittande i %

Hur ofta brukar du titta på TV-kanaler som sänds på ditt modersmål ellerpå språket som talas i ditt födelseland?    

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Aldrig   13,6  17,4   7,7
Då och då  41,4 36,1 37,1
Regelbundet   29,6  29,0 38,7
Jag har inte tillgång 
till sådana kanaler   15,4  17,4 16,5

Totalt  100 100 100
Antal  382 321  558 

Hur ofta brukar du titta på svenska TV-kanaler? 

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård

Aldrig   3,9  3,4 3,0
Då och då  36,7 33,8 42,7
Regelbundet   59,4  62,8 54,3

Totalt  100 100 100
Antal  384 320   569
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Tabell 9 ovan visar att en majoritet av respondenterna i Fittja, Hjällbo 
och Rosengård då och då eller regelbundet tittar på tv-kanaler som sänds 
på deras modersmål eller på språket som talas i deras födelseland. I Fittja 
och Hjällbo är det dock dubbelt så många som uppger att de aldrig tittar på 
sådana tv-kanaler jämfört med i Rosengård trots att skillnaden mellan hur 
många som har tillgång till dessa kanaler är liten om man jämför kommun- 
och stadsdelarna med varandra. 

När det gäller tittandet på svenska tv-kanaler uppger en majoritet av 
respondenterna att de tittar regelbundet. Andelen som gör det är störst i 
Hjällbo, följt av Fittja och Rosengård. Endast mellan 3 och 4 % av respon-
denterna uppger att de aldrig brukar titta på svenska tv-kanaler. Några av 
dessa har angett som motiv att de saknar tv-apparat. 

Arbete och inkomst. 58,5% av respondenterna i Fittja uppgav att de hade ett 
stadigvarande arbete medan 41,5% uppgav att de inte hade det. Med sta-
digvarande arbete menade vi ett arbete som inte var tillfälligt men som inte 
heller behövde vara fast. Av dem som uppgav att de hade ett arbete arbetade 
50,5% inom den offentliga sektorn medan 49,5% arbetade inom den privata 
sektorn. 

52,3% av respondenterna i Hjällbo uppgav att de hade ett stadigvarande 
arbete medan 47,7% uppgav att de inte hade det. Av dem som uppgav att de 
hade ett arbete arbetade 59,3% inom den offentliga sektorn medan 40,7% 
arbetade inom den privata sektorn. 

44,4% av respondenterna i Rosengård uppgav att de hade ett stadigvaran-
de arbete medan 55,6% uppgav att de inte hade det. Av dem som uppgav att 
de hade ett arbete arbetade 51,2% inom den offentliga sektorn medan 48,8% 
arbetade inom den privata sektorn. 

I tabell 10 nedan redogörs för vilket slags arbete de respondenter som 
uppgivit att de har ett stadigvarande arbete har medan tabell 11 visar orsa-
ker till respondenternas avsaknad av arbete. 

Tabell 10. Typ av arbete i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Arbete 

Arbetare  63,6 70,1  62,5 
Tjänsteman eller
akademiker  20,7 13,6 24,6 
Egen företagare  15,5 10,0  10,2 
Annat    0,2   6,3   2,8 

Tabell 11. Anledning till avsaknad av stadigvarande arbete i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Anledning  

Hemarbete 12,6   3,2   2,3
Studerande  27,3 37,3 39,3 
Militärtjänst   0,0   0,5   0,0
Sjuk/sjukskriven 11,5   8,1 12,0 
Pensionär  24,0 21,1  13,1
Föräldraledig/
vård av sjukt barn 6,0    1,1   4,0
Arbetslös/i arbets-
marknadsåtgärd 18,6 28,6 29,3 
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Den vanligaste orsaken till att man inte hade ett stadigvarande arbete i 
såväl Fittja, Hjällbo som i Rosengård, var att man var studerande. Därefter 
uppgav man arbetslösheten som främsta orsak (Hjällbo och Rosengård) 
och på tredje plats att man var pensionär (Hjällbo och Rosengård). Enligt 
officiell statistik var andelen öppet arbetslösa i Fittja 8,0% (oktober 2004) 
medan andelen förvärvsarbetande mellan 20 och 64 år var 53,7% (2002). I 
Hjällbo var andelen öppet arbetslösa 9,3% (oktober 2003) medan andelen 
förvärvsarbetande mellan 25 och 64 år var 43,2% (2002). I Rosengård var 
andelen öppet arbetslösa 7% (mars 2002) medan andelen förvärvsarbetande 
mellan 20 och 64 år var 36,5% (2002).5 

Tabell 12. Respondenternas årsinkomst före skatt i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Årsinkomst

Under 100 000 kr 37,8 33,5 43,2
100 000–199 000 kr 40,0 38,6 39,0
200 000 kr eller mer  22,2  27,8  17,8 

Tabell 13. Familjens samlade årsinkomst före skatt i %

Kommun-/stadsdel Fittja Hjällbo Rosengård
Årsinkomst

Under 200 000 kr 37,9 42,8 52,2
200 000–299 000 kr 30,9 26,8 28,0
300 000–399 000 kr 21,5  17,6 10,6
400 000 kr eller mer    9,7 12,8    9,2

Tabellerna 12 och 13 ovan visar att respondenternas årsinkomster före skatt, 
såväl deras egna som familjens samlade, generellt är låga i Fittja, Hjällbo och 
Rosengård. Fler än var tredje respondent i de tre kommun- och stadsdelarna 
uppger att de tjänar under 100 000 kr per år samtidigt som fler än hälften 
av respondenterna i Rosengård uppger att familjens samlade årsinkomst före 
skatt understiger 200 000 kr. Årsinkomsterna kan delvis kopplas samman 
med den generellt låga utbildningsnivån i Fittja, Hjällbo och Rosengård. 
Enligt officiell statistik ligger andelen högutbildade i dessa tre kommun- och 
stadsdelar på mellan 16 och 18%. 

Trygghet och trivsel. Trygghet och trivsel är viktiga faktorer som starkt 
påverkar graden av in- och utflyttning i ett område. På frågan om respon-
denterna i Fittja kände sig otrygga när det gick ute i Fittja sent på kvällen 
svarade 36,7% ja medan 63,3% svarade nej. I Hjällbo var motsvarande andel 
42,2% respektive 57,8% medan den i Rosengård var 41,7% respektive 58,3%. 
På frågan om respondenterna hade utsatts för hot eller våld i den egna 
kommun- eller stadsdelen svarade 9,6% i Fittja ja medan 90,4% svarade 
nej. Motsvarande andel i Hjällbo var 15,7% respektive 84,3% medan den i 
Rosengård var 13,8% respektive 86,0%. Siffrorna visar att andelen respon-
denter som känner sig otrygga i sitt eget område sent på kvällen är högst i 

5  Uppgifterna är hämtade från Utrednings- och statistikkontoret (usk) i Stockholm (Fittja), Göteborgs stad 
(Hjällbo) och Malmö stad (Rosengård). 
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Hjällbo och lägst i Fittja. Andelen som någon gång har blivit utsatta för hot 
eller våld är högst i Hjällbo och lägst i Fittja. 

På frågan om respondenterna i Fittja trivs i den egna kommundelen 
uppger 42,4% att de trivs bra, 38,8% trivs ganska bra, 12,7% trivs inte så 
bra medan 6,1% svarar att de inte trivs alls. I Hjällbo uppger 32,6% av 
respondenterna att de trivs bra, 40,5% trivs ganska bra, 16,7% trivs inte så 
bra medan 10,2% svarar att de inte trivs alls. I Rosengård uppger 33,3% av 
respondenterna att de trivs bra, 38,1% trivs ganska bra, 18,8% trivs inte så 
bra medan 9,8% svarar att de inte trivs alls. 

Tabell 14. Trivsel i den egna kommun- eller stadsdelen i %

Trivsel Bra eller Inte så bra eller 
Stadsdel  ganska bra inte alls bra 

Fittja 81,2 18,8 
Hjällbo 73,1 26,9
Rosengård  71,4 28,6 

I tabell 14 ovan ser vi att en majoritet av respondenterna i Fittja, Hjällbo och 
Rosengård trivs bra eller ganska bra i sin kommun- eller stadsdel. Samtidigt 
svarar mellan var fjärde och var femte respondent att de inte trivs så bra eller 
att de inte alls trivs bra i sitt område. Störst trivsel känner respondenterna i 
Fittja följt av Hjällbo och Rosengård. 

På frågan om respondenterna skulle flytta från den egna kommun- eller 
stadsdelen till en annan kommun- eller stadsdel i regionen om de kunde sva-
rade 51,1% av respondenterna i Fittja ja medan 48,9% svarade nej. I Hjällbo 
var motsvarande andel 54,3% respektive 45,7% medan den i Rosengård var 
45,1% respektive 54,9%. Siffrorna visar att nästan hälften av respondenterna 
skulle flytta till en annan kommun- eller stadsdel i regionen om de kunde.      

Av dem som svarade att de skulle flytta från den egna kommun- eller 
stadsdelen om de kunde uppgav 18,0% av respondenterna i Fittja att de skul-
le vilja flytta för att komma närmare stan (Stockholm), 17,3% ville flytta för 
barnens skull, 15,3% ville flytta på grund av att det fanns för få svenskar eller 
för många invandrare i Fittja, 10,2% ville flytta på grund av nedskräpningen 
i området medan 9,4% ville flytta på grund av kriminalitet och otrygghet. 
Nedan några citat från svaren på denna fråga från respondenterna i Fittja: 

 ”Långt till centrum, hög kommunalskatt, dålig status, dåligt husvärde.”6 
 ”För att mina barn ska få bättre utbildning och bättre framtid.” 
 ”För att integrera mig på riktigt i det svenska samhället.” 
 ”Orent, t.ex. i hissar, trappor, portar osv.”
 ”Jag trivs inte så bra i Fittja. Jag är rädd att gå ut på nätterna.” 
 ”Har märkt vilket handikapp det är att inte kunna tala bra svenska i 
 arbetslivet. Barnen ska slippa det.”      
 ”Man vill utveckla stället där man bor, i Fittja är detta omöjligt. Mycket 
 pengar, misslyckat resultat.” 

6 Urvalet av citat ur enkäterna är gjort av författaren. En handfull för studien icke-representativa och irrele-
vanta extrema utfall mot olika grupper är utelämnade. Citaten är språkligt redigerade med den avsikten att 
budskapet inte ska störas av formen.
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I Hjällbo uppgav 23,1% av respondenterna att de skulle vilja flytta på 
grund av att det fanns för få svenskar eller för många invandrare i Hjällbo, 
14,4% ville flytta på grund av kriminalitet och otrygghet, 14,4% ville flytta 
för barnens skull, 7,4% ville flytta för att komma närmare stan (Göteborg) 
medan 7,4% ville flytta på grund av nedskräpningen i området.  Nedan 
några citat från svaren på denna fråga från respondenterna i Hjällbo: 

 ”Därför att det finns nästan inga svenskar kvar här, hur skall mina barn 
 lära sig umgås med svenska barn?” 
 ”Jag vill vara delaktig i det svenska samhället och anpassa mig till det, 
 i ett ställe som Hjällbo hamnar jag utanför samhället.” 
 ”Därför jag vill vara mellan svenska folk. Här saknar vi svenskarna. 
 Hjällbo tillhör inte Sverige.” 
 ”Efter 24 år, när man inte känner sig säker längre så måste man flytta till 
 ett annat ställe.” 
 ”För mycket kriminalitet och även polisen är rädd i området så vad skulle 
 få mig att känna mig säker i området?” 
 ”Jag kommer och flytta från Hjällbo så fort jag har ett arbete, för att jag 
 och min familj trivs inte här. Vi har två barn och vi måste tänka på deras 
 framtid, här har dom ingen.” 
 ”För att komma närmare mitt jobb. Annars trivs jag bra i Hjällbo.” 
 ”För att man pratar om att låta de boende vara med och när det är dags 
 för att gå till verket så händer ingenting. Det är inte området eller folket 
 det är fel på utan människorna som styr.” 
 ”Med all stadshjälp, pengar att förbättra de sämsta områdena, så 
 Hjällbo politikerna och Hjällboforum har misslyckats totalt. Ingenting har 
 förbättrats.” 
 ”Det ger ett bättre anseende när man bor i ett område som inte har så dåligt rykte.” 
 ”Dom här gatorna är som kvicksand när du är på den så fortsätter du att sjunka.” 

I Rosengård uppgav 20,8% av respondenterna att de skulle vilja flytta på 
grund av kriminalitet och otrygghet, 17,0% ville flytta för barnens skull, 
12,5% ville flytta på grund av att det fanns för få svenskar eller för många 
invandrare i Rosengård, 9,0% ville flytta på grund av nedskräpningen i om-
rådet medan 3,1% ville flytta för att komma närmare stan (Malmö).   Nedan 
några citat från svaren på denna fråga från respondenterna i Rosengård: 

 ”För att om man känner sig trygg kvittar det var man bor någonstans, även om 
 man bor på en husvagn ute i landet.”
 ”Stor kriminalitet (ungdomsgäng framför allt), smutsigt, alltför stor arbetslöshet.”
 ”För att min dotter som är två år gammal ska ha bättre möjlighet att lära en bra 
 svenska.” 
 ”Jag som ensamstående vuxen trivs bra här, men att låta mina framtida barn växa 
 upp här skulle jag aldrig göra. Jag vill att mina barn ska lära sig att prata svenska 
 utan brytning.” 
 ”Jag känner mig inte att jag bor i Sverige. Jag känner mig isolerad här. Jag hade 
 inget annat val. Det är inte så lätt att skaffa lägenhet på annat område om man har 
 utländsk bakgrund.” 
 ”Därför att inget är under kontroll här. Alla pratar om att förändra Rosengård 
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 men inget händer.” 
 ”För att många har en felaktig bild av att man bor i Rosengård, i början. De 
 ändrar sig sedan. Men det är mentalt arbetsamt att försvara sitt boende. Samt 
 gemensamma utrymmen är mer smutsiga.” 
 ”Rosengård är det bästa området i Malmö. Man har lärt sig att leva med många 
 olika nationaliteter.”

I tabell 15 nedan redogörs för respondenternas svar på frågan varför de flyt-
tade till den kommun- eller stadsdel i vilken de nu är bosatta. Den vanligaste 
anledningen till detta var att de hade släktingar eller vänner som redan 
bodde i kommun- eller stadsdelen innan de själva flyttade dit. Den näst 
vanligaste anledningen var att de själva hade ordnat bostaden och flyttat 
dit eftersom de inte hade några andra alternativ. Endast drygt var tionde 
respondent uppgav att anledningen till varför de hade flyttat till kommun- 
eller stadsdelen var att de tyckte om den. Detta visar att betydelsen av att 
man har släktingar eller vänner som redan bor i kommun- eller stadsdelen 
har stor betydelse för om man själv väljer att bosätta sig där. I Fittjaenkäten 
saknades denna fråga. 

Tabell 15. Anledning till att flytta till kommun – eller stadsdelen i %

Stadsdel   Hjällbo Rosengård
Anledning

Jag tyckte om stadsdelen   13,3 10,7
Jag hade släktingar/vänner här  32,6 29,2
Det var kommunen som valde bostad åt mig  11,8 15,2
Jag ordnade själv bostaden och flyttade hit
eftersom jag inte hade några andra alternativ  22,5 25,3
Jag köpte ett hus eller hittade en större 
lägenhet till ett lägre pris här  7,2 11,4 
Annat    12,6  8,1

Totalt    100 100
Antal    414  664 
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DE BOENDES SYN PÅ STORSTADS-
SATSNINGEN OCH DESS EFFEKTER

De boendes kännedom om storstadsarbetet och dess olika aktiviteter och 
satsningar på lokal nivå är generellt begränsad. På frågan om de tidigare 
(innan de läst enkäten) hade hört talas om själva namnet Storstadssats-
ningen (ett samlingsnamn för såväl lokala som nationella aktiviteter och 
satsningar bedrivna inom ramen för storstadsarbetet) svarade 64,2% av de 
boende i Hjällbo nej medan 35,8% svarade ja. I Rosengård var andelen som 
aldrig hade hört talas om Storstadssatsningen ännu högre 71,9%, medan 
andelen som svarade att de någon gång hade hört namnet var 28,1%. I 
Fittjaenkäten saknades motsvarande fråga. I 1999 års Fittjaenkät (som inte 
ingår i denna undersökning) fanns dock en liknande fråga med. Då svarade 
hela 82% av respondenterna att de hade hört talas om namnet Fittjaprojek-
tet (Fittjasatsningen). Medan en stor majoritet av de boende i Hjällbo och 
Rosengård aldrig har hört talas om Storstadssatsningen har betydligt fler av 
de boende i Fittja hört talas om Fittjaprojektet (Fittjasatsningen). En orsak 
till detta kan vara att de lokala samlingsnamnen på den nationella storstads-
politiken i kommun- och stadsdelarna har haft en bättre lokal förankring än 
det övergripande namnet. I Hjällbos fall skulle man kanske kunna förklara 
detta med att man där har valt att marknadsföra sig under namnet Hjällbo-
Forum (ett samlingsnamn för Storstadssatsningen i Hjällbo). Om vi istället 
specifikt hade frågat om HjällboForum hade sannolikt kännedomen bland 
de boende i Hjällbo varit betydligt högre.7 I Rosengård har man hela tiden 
använt sig av namnet Storstadssatsningen medan man i Fittja istället använt 
sig av namnet Fittjaprojektet (eller Fittjasatsningen) som samlingsnamn 
för Storstadssatsningen i Fittja. Anledningen till att vi har valt att använda 
namnet Storstadssatsningen i enkäten (Hjällbo och Rosengård), istället för 
t.ex. HjällboForum i den enkät som skickades ut till de boende i Hjällbo, är 
att undersöka i vilken utsträckning som de boende i dessa stadsdelar känner 
till den övergripande ramen för storstadsarbetet som Storstadssatsningen 
utgör. Även om man lokalt har valt att använda sig av andra namn finns det 
ändå en poäng med att använda sig av ett enhetligt begrepp som man sedan 
själv kan utforma efter stadsdelens specifika förutsättningar. 

När det gäller dem som hade hört talas om Storstadssatsningen i Hjällbo 

 7 HjälboForum är ett samlingsnamn för Storstadssatsningen i Hjällbo och utger bl.a. tidskriften Mångfald 
Hjällbo som distribueras till de boende i området. HjällboForum är även ett boende- och samverkansråd 
med representanter för SDN Lärjedalen, AB HjällboBostaden, Hjällbos föreningsliv och de boende. 
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svarade 70,5% att de hade hört namnet i media (lokala och regionala tid-
ningar och tidskrifter, lokala och regionala radio- och tv-stationer samt 
Internet). Övriga 29,5% hade hört talas om Storstadssatsningen genom 
HjällboForumbyrån, det kommunala bostadsbolaget ab HjällboBostaden, 
av arbetskollegor, i skolan, av grannar, familj, vänner och släktingar eller på 
annat sätt. Av de boende i Rosengård som hade hört talas om Storstadssats-
ningen svarade 52% att de hade hört namnet i media (lokala och regionala 
tidningar och tidskrifter, lokala och regionala radio- och tv-stationer samt 
Internet). 19% hade hört namnet från grannar, familj, vänner och släktingar 
medan övriga 29% hade hört talas om Storstadssatsningen genom bl.a. 
skola, föreningar, arbetskollegor, arbetsförmedlingen, Rosengårds stadsdels-
förvaltning eller på annat sätt. 

Tabell 16. Deltagande på möten anordnade av Storstadssatsningen i %

Deltagande  Ja Nej   
Kommun-/stadsdel  

Fittja  18,2 81,8
Hjällbo    5,7 94,3
Rosengård     5,5 94,5 

Tabell 16 ovan visar att deltagandet på möten anordnade av Storstads-
satsningen har varit förhållandevis litet men också att det varierar med 
bakgrund. Som exempel kan nämnas Hjällbo där endast 1 av totalt 107 
respondenter födda i Sverige svarade att de hade varit på ett möte anord-
nat av Storstadssatsningen medan t.ex. 11,9% (7 av 59) av respondenterna 
födda i Bosnien hade varit det. I Rosengård var motsvarande andel ungefär 
densamma, 3,5% av respondenterna födda i Sverige (4 av 115) och 11,7% av 
respondenterna födda i Bosnien (11 av 94) uppgav att de hade varit på något 
möte. Få deltagare på möten behöver dock inte automatiskt innebära att de 
boende inte bryr sig om eller saknar intresse för de frågor som avhandlas på 
mötena. Deras deltagande och delaktighet i områdets gemensamma angelä-
genheter kanske istället tar sig uttryck i andra former. Att andelen som varit 
på något möte anordnat av Storstadssatsningen i Fittja är större än i Hjällbo 
och Rosengård skulle kunna förklaras med att vi i Fittjaenkäten frågade efter 
om respondenterna hade varit på något möte anordnat av Fittjaprojektet 
(Fittjasatsningen). Många av respondenterna i Hjällbo och Rosengård som 
uppgivit att de inte har deltagit på något möte anordnat av Storstadssats-
ningen kan i själva verket ha gjort det, men utan att sammankoppla Stor-
stadssatsningen med t.ex. HjällboForum i Hjällbo och dess möten. 

På frågan om varför de som svarade nej inte hade deltagit på något möte 
anordnat av Storstadssatsningen var svaren ganska entydiga. Det handlade, 
enligt respondenterna, nästan uteslutande om bristfällig eller utebliven 
information från mötesarrangörernas, alternativt om respondenternas 
brist på tid på grund av arbete eller studier. 37% av respondenterna i Fittja 
uppgav att de inte hade haft tid att gå på något möte. Orsaken till detta var 
framför allt att det inte gick att kombinera med arbete eller studier. 19% 
uppgav bristfällig information eller avsaknad av information som orsak till 
att de inte hade deltagit på något möte anordnat av Storstadssatsningen. De 
nämnde bl.a. att ingen hade informerat dem om att något möte skulle hållas, 
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att de inte hade fått någon information eller tillräcklig information om mö-
tets syfte eller vilka frågor som skulle behandlas, att de inte hade fått någon 
kallelse eller inbjudan till möte eller att de inte visste när eller var mötena 
skulle äga rum. 8% svarade att de saknade intresse för de frågor som avhand-
lades på mötena. Andra orsaker som uppgavs var ”det verkar mest angå dem 
som bor i höghusen”, ”var skeptisk till projektets innehåll”, ”för att det som 
lovas oftast inte blir gjort”, ”jag kan inte ändra eller påverka någonting”, 
”samma människor som arrangerar och går på mötena”, ”onödigt, de pratar 
bara strunt”, ”tid är pengar och man får inte betalt för att deltaga”, ”tror 
inte att jag har något att tillföra” och ”har aldrig riktigt förstått vad Fittja-
projektet är för något”. 

I Hjällbo var den vanligaste orsaken till att man inte deltog på mötena 
bristfällig information eller avsaknad av information (41%). Responden-
terna nämnde bl.a. att de aldrig hade hört talas om att några möten överhu-
vudtaget hade anordnats, att de inte hade fått någon information eller blivit 
inbjudna till några möten samt att ingen hade tillfrågat dem om de skulle 
vara intresserade av att delta. Här följer ett urval av svaren på denna fråga: 

 ”Det har inte blivit av – kanske på grund av tidsbrist men också att det är svårt att 
 påverka och få gehör för vad man anser.”
 ”Jag har inte blivit kallad eller informerad om att detta har berört oss! Men jag har
 märkt en viss upprustning av Hjällbo. Dock ej tillräcklig.”
 ”Jag upplevde inte att jag skulle ha någon möjlighet att påverka. Det kändes 
 meningslöst på något sätt. Tanken med storstadssatsningen var nog god, men tyvärr 
 tror jag inte att det har gjort så stor skillnad på situationen i Hjällbo. Pengarna har 
 delvis lagts på fel saker.”
 ”Vem bryr sig, allt är bara skitsnack så att en grupp människor får lön för att 
 flumma omkring och lata sig.”
 ”Vet inte! Det har väl inte varit något möte i vårat område?” 

16% svarade att de inte hade haft tid att gå på några möten. Orsaken till 
detta var framför allt att det inte gick att kombinera med arbete eller stu-
dier. 9% svarade vet ej medan 8% svarade att de saknade intresse. 

Även i Rosengård var den vanligaste orsaken till att man inte deltog 
på mötena bristfällig eller utebliven information (49%). Respondenterna 
nämnde bl.a. att ingen hade kontaktat dem med information om kommande 
möten och att de inte hade fått reda på när och var mötena skulle äga rum. 
Så här motiverar några av de boende varför de inte har deltagit på möten: 

  
 ”Har aldrig vetat om tillfällena, men är inte särskilt intresserad.”
 ”Jag har inte förtroende för dem.” 
 ”Jobbar för det mesta när mötena är.”
 ”Därför att mycket pratas men inte så mycket görs.”
 ”Finns inte tillräcklig information om hur man som boende kunde hjälpa till.” 

9% svarade att de inte hade haft tid att gå på några möten. Orsaken till detta 
var framför allt att det inte gick att kombinera med arbete eller studier. 8% 
svarade att de saknade intresse för de frågor som avhandlades på mötena. 
Övriga orsaker var bl.a. bristande språkkunskaper eller sjukdom. 
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Endast en marginell andel av de boende har någon gång själva varit aktiva 
i någon av Storstadssatsningens aktiviteter. I Fittja har 94,5% av respon-
denterna aldrig deltagit aktivt i någon av Storstadssatsningens aktiviteter 
medan andelen i Hjällbo och Rosengård är 97% respektive 98%. Av de 
boende i Fittja som svarade att de någon gång hade deltagit i en aktivitet var 
sport- och ungdomsaktiviteter vanligast. Bland Hjällboborna var deltagande 
i olika festivaler det vanligaste medan det var vanligast att de boende i Ro-
sengård deltog i förenings- och ungdomsaktiviteter. En tänkbar förklaring 
till de låga siffrorna kan vara att det inte alltid framgår tydligt vem det är 
som står bakom en aktivitet eller satsning och att de boende således har haft 
svårt att avgöra om den aktivitet de har deltagit i har finansierats med hjälp 
av pengar från storstadsarbetet eller med hjälp av pengar från t.ex. fören-
ingar eller organisationer. En ökad tydlighet om vem som är avsändare och 
om varifrån pengarna till aktiviteten eller satsningen kommer skulle kunna 
bidra till en bättre återkoppling mellan projektledning och deltagare. 

De boendes bedömning av storstadsarbetets effekter. På frågan om re-
spondenterna upplever att Storstadssatsningen har förbättrat situationen i 
respektive kommun- eller stadsdel skiljer sig svaren åt mellan områdena. 

Tabell 17. Bedömning av Storstadssatsningens effekt på den egna stadsdelen i %

Stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård  
Förändring 

Ja, mycket  9,3 8,0 4,1
Ja, ganska mycket  31,0 24,9 8,6
Nej, inte så mycket  22,3 16,7 21,5
Nej, inte alls  7,0 7,0 14,7
Jag vet inte  30,4 43,3 51,1 

Totalt   100  100 100 
Antal  474 413 665     

Kommentar: I Fittjaenkäten frågade vi om Fittjaprojektet (Fittjasatsningen) hade förbättrat situationen i 
Fittja medan vi i Hjällbo- och Rosengårdsenkäten istället använde namnet Storstadssatsningen. 

I tabell 17 ovan ser vi att ungefär var tionde respondent i Fittja och Hjällbo 
anser att Storstadssatsningen har förbättrat situationen i respektive kom-
mun- eller stadsdel mycket medan ungefär var fjärde respondent i Fittja och 
Hjällbo anser att situationen har förbättrats ganska mycket i dessa kom-
mun- och stadsdelar. Däremot är skillnaden mellan Fittja och Hjällbo å ena 
sidan och Rosengård å andra sidan desto större. I Rosengård anser endast 
var tjugonde respondent att Storstadssatsningen har förbättrat situationen 
mycket medan knappt var tionde anser att situationen har förbättrats gan-
ska mycket. Här är också andelen som inte kan ge något svar på frågan som 
störst. Något fler än hälften av respondenterna kan inte bedöma om Stor-
stadssatsningen har bidragit till Rosengårds utveckling på ett positivt eller 
negativt sätt. I Rosengård är också andelen som har svarat att Storstadssats-
ningen inte alls har förbättrat situationen i området mer än dubbelt så stor 
som i Fittja och Hjällbo. För att ge en förklaring till denna skillnad krävs en 
mer fördjupad analys av förutsättningarna i området. 

När det gäller respondenternas upplevelser av möjligheten av att påverka 
utvecklingen i de respektive kommun- och stadsdelarna se tabell 18 nedan. 
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Tabell 18. Upplevelse av att kunna påverka utvecklingen i %

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård  
Utveckling 

Ja, mycket  6,7 4,9 9,3
Ja, ganska mycket  15,6 20,9 17,3
Nej, inte så mycket  55,4 51,1 46,1
Nej, inte alls  22,3 23,1  27,4

Totalt  100  100 100 
Antal   462 411  636      

I tabell 18 ovan ser vi att en majoritet av respondenterna i Fittja och Hjällbo 
upplever att de inte kan påverka sina respektive kommun- och stadsdelars 
utveckling särskilt mycket medan ungefär var fjärde respondent i Fittja, 
Hjällbo och Rosengård upplever att de inte kan påverka utvecklingen alls. 
Däremot upplever något fler respondenter i Rosengård att de kan påverka 
utvecklingen mycket. Upplevelsen av att kunna göra detta är högst bland 
dem med högst utbildningsnivå (se tabell 19 nedan). 

Tabell 19. Utbildningsbakgrund och upplevelse av att kunna påverka utvecklingen i % 

Kommun-/stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård   
Utbildning  

Högst grundskola  18,8 27,6 30,9
Högst gymnasium   20,9 23,8 26,9
Universitet eller högskola  23,7 33,3 31,2

Not: För att få fram ovanstående siffror har vi slagit ihop dem som svarat att de upplever att de kan påverka 
utvecklingen i den egna kommun- eller stadsdelen mycket eller ganska mycket med deras utbildningsbak-
grund i Sverige och i födelselandet. 

Tabell 19 visar att skillnaderna när det gäller respondenternas upplevelser 
av att kunna påverka utvecklingen i den egna kommun- och stadsdelen och 
deras utbildningsbakgrund är relativt små. En något högre andel av de hög-
utbildade än av de lågutbildade upplever att de kan påverka utvecklingen 
mycket eller ganska mycket samtidigt som något fler av dem med grundsko-
leutbildning upplever att de kan påverka utvecklingen jämfört med de som 
har gymnasieutbildning (Hjällbo och Rosengård).
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VALDELTAGANDE 

Den kanske mest grundläggande deltagandeformen inom det demokratiska 
systemet är röstning i allmänna och fria val. Många människor anser att 
valdeltagande är såväl en rättighet som en skyldighet och något som man 
som medborgare förväntas delta i. Erfarenheter från tidigare val visar dock 
att deltagandet i allmänna val varierar och ser olika ut i olika kommun- och 
stadsdelar. Orsakerna till detta är flera men kan bl.a. förklaras med hjälp av 
demografiska och socioekonomiska variabler. Valdeltagandet i Sverige lig-
ger, i internationell jämförelse, på en relativt hög nivå. Sedan införandet av 
allmän och lika rösträtt 1921 har valdeltagandet i de svenska riksdagsvalen 
stadigt ökat för att kulminera 1976 med ett valdeltagande på 91,7 procent. 
Därefter har valdeltagandet i Sverige, liksom i stora delar av västvärlden, 
stadigt sjunkit (Ds 2003:54:3ff). Enligt officiell statistik från Valmyndighe-
ten var det nationella valdeltagandet i 2002 års riksdagsval 80,1 procent. 
Jämfört med deltagandet i 1998 års val var detta en minskning med 1,3 
procentenheter. 

Riksdagsval. Enligt enkätundersökningen röstade 66% av respondenterna 
i Fittja i 2002 års riksdagsval8 medan 34% avstod. Av dem som inte röstade 
uppgav 45,6% att de saknade rösträtt, 7% svarade att de inte trodde på den 
svenska politiken, 21,5% svarade att de inte brydde sig om politiken medan 
25,9% uppgav andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig 
utomlands på valdagen (45,5%), att de varit sjuka eller att de inte haft tid att 
delta. Andelen män som uppgav att de hade röstat var något fler (66,9%) än 
andelen kvinnor (65,0%). Fler högutbildade än lågutbildade deltog i va-
let. Om vi tar bort dem som uppgav att de saknade rösträtt och därför inte 
deltog i riksdagsvalet 2002 ökar valdeltagandet bland respondenterna till 
77,7%. Enligt officiell statistik från Botkyrka kommun var valdeltagandet i 
2002 års riksdagsval i Fittja 58,5%. Detta betyder att det faktiska valdelta-
gandet i Fittja är lägre än vad som framkommer i vår undersökning. Skillna-
den mellan det faktiska valdeltagandet (58,5%) och det resultat som fram-
kommit i vår undersökning 77,7% är för stort för att förklaras med slumpen. 
En tänkbar förklaring skulle kunna vara att de som har besvarat vår enkät 
också i högre utsträckning deltagit i riksdagsvalet än de som inte besvarat 
enkäten. Eftersom deltagande i bl.a. enkätundersökningar och i allmänna 
val är ett mått på individers delaktighet skulle man kunna säga att de som 

8 För att få rösta i riksdagsvalet krävs att man är 18 år senast på valdagen samt svensk medborgare och folk-
bokförd i Sverige (Vallagen: Kapitel 1 §§ 2-5). 
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har besvarat vår enkät också tillhör den grupp av befolkningen i området 
som är den mest aktiva när det gäller den egna stadsdelens förändrings- och 
utvecklingsarbete. 

I Hjällbo röstade 61% av respondenterna i 2002 års riksdagsval medan 
39% avstod. Av dem som inte röstade uppgav 37,3% att de saknade rösträtt, 
4,6% att de inte trodde på den svenska politiken, 23,5% att de inte brydde 
sig om politiken, 19,6% att de saknade förtroende för de svenska politikerna, 
14,4% att det inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem, medan 
13,1% uppgav andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig 
utomlands på valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. 
Respondenterna hade möjlighet att kryssa fler än ett av svarsalternativen 
ovan på denna fråga. Andelen män som uppgav att de hade röstat var något 
fler (63,7%) än andelen kvinnor (57,6%). Av dem som uppgav att de hade 
svenskt medborgarskap röstade 67,5%. Fler högutbildade än lågutbildade 
deltog i valet. Om vi tar bort dem som uppgav att de saknade rösträtt och 
därför inte deltog i riksdagsvalet 2002 ökar valdeltagandet bland responden-
terna till 70,6%. Enligt officiell statistik från Göteborgs stad var valdelta-
gandet i 2002 års riksdagsval i Hjällbo 53,7%. 

I Rosengård röstade 61,4% av respondenterna i 2002 års riksdagsval 
medan 38,6% avstod. Av dem som inte röstade uppgav 53,1% att de saknade 
rösträtt, 1,4% att de inte trodde på den svenska politiken, 23,2% att de inte 
brydde sig om politiken, 9,5% att de saknade förtroende för de svenska 
politikerna, 12,3% att det inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem, 
medan 8% uppgav andra orsaker till att de avstått från att rösta, där den 
vanligaste orsaken var att de hade befunnit sig utomlands på valdagen, att 
de hade varit sjuka eller att de inte hade haft tid att delta. Respondenterna 
hade möjlighet att kryssa fler än ett av svarsalternativen ovan på denna 
fråga. Andelen kvinnor som uppgav att de röstat var något fler (65,4%) än 
andelen män (57,6%). Av dem som uppgav att de hade svenskt medborgar-
skap röstade 72,9%. Fler högutbildade än lågutbildade deltog i valet. Om 
vi tar bort dem som uppgav att de saknade rösträtt och därför inte deltog i 
riksdagsvalet 2002 ökar valdeltagandet bland respondenterna till 73,6%. En-
ligt officiell statistik från Malmö stad var valdeltagandet i 2002 års riksdags-
val i Rosengård 58,1%.  

Tabell 20. Orsaker till att respondenterna inte deltog i riksdagsvalet 2002 i %

Kommun-/stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård   
Orsak 

Jag hade ingen rösträtt  45,6  37,3  53,1 
Jag tror inte på den svenska politiken    7,0   4,6   1,4
Jag bryr mig inte om politiken  21,5  23,5  23,2 
Jag saknar förtroende för de svenska
politikerna        * 19,6    9,5
Det finns inget politiskt parti som  
tilltalar mig       * 14,4  12,3
Annat   25,9  13,1    8,0

Not: * betyder att detta svarsalternativ saknades i Fittjaenkäten. 

Av ovanstående siffror kan vi se att den vanligaste orsaken till att respon-
denterna inte röstade i riksdagsvalet 2002 var att de saknade rösträtt. Bort-
sett från detta var den vanligaste orsaken, enligt vad respondenterna själva 
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uppgav, att de inte brydde sig om politiken (23,5% i Hjällbo, 23,2% i Rosen-
gård och 21,5% i Fittja). Däremot var det relativt få som uppgav att de inte 
hade röstat därför att de inte trodde på den svenska politiken (7% i Fittja, 
4,6% i Hjällbo och 1,4% i Rosengård). I Hjällbo var det dock nästan dubbelt 
så många som uppgav att de saknade förtroende för de svenska politikerna 
(19,6%) jämfört med i Rosengård där 9,5% angav detta som en av orsakerna 
till att de inte hade röstat. I Fittjaenkäten saknades detta svarsalternativ. 

Att fler än var femte respondent uppger att de inte bryr sig om politiken 
som skäl till varför de avstod från att rösta är en av huvudförklaringarna 
till det låga valdeltagandet i riksdagsvalet i Fittja, Hjällbo och Rosengård. 
Orsaken till att så många respondenter inte bryr sig om politiken kan ha att 
göra med att de upplever sina möjligheter att påverka politikens inriktning, 
utformning och genomförande som små eller obefintliga och att det därför 
inte heller, enligt dem, är lönt att gå och rösta. En annan förklaring kan vara 
att vissa människor har mindre erfarenhet av hur det demokratiska systemet 
fungerar och således har svårare att relatera detta till sin egen insats i form 
av att delta i de allmänna valen.

Det kan också helt enkelt ha att göra med att de har prioriterat andra, för 
dem viktigare saker, än att engagera sig i politiken. För många kan det också 
vara svårt att planera för framtiden, om och i så fall hur länge man kommer 
att bo kvar i kommun- och stadsdelen och om det därmed är lönt att enga-
gera sig i områdets framtid.

Landstings- och regionfullmäktigeval. I Fittjaenkäten saknades en fråga om 
respondenternas valdeltagande i 2002 års landstingsval9. I Hjällbo däremot 
uppgav 54% av respondenterna att de hade röstat i 2002 års regionfull-
mäktigeval10 medan 46% svarade att de inte hade gjort det. Av dem som 
inte röstade uppgav 28,2% att de saknade rösträtt, 4% att de inte trodde på 
den svenska politiken, 22,6% att de inte brydde sig om politiken, 23,2% att 
de saknade förtroende för de svenska politikerna, 17,5% att det inte fanns 
något politiskt parti som tilltalade dem, medan 18,6% angav andra orsaker, 
av vilka de vanligaste var att de befunnit sig utomlands på valdagen, att de 
varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. Andelen män som uppgav att 
de röstat var något högre (55,4%) än andelen kvinnor (52,2%). Av dem som 
uppgav att de hade svenskt medborgarskap röstade 58,7%. Fler högutbil-
dade än lågutbildade deltog i valet. Om vi tar bort dem som uppgav att de 
saknade rösträtt ökar valdeltagandet bland respondenterna till 61,3%. Enligt 
officiell statistik från Göteborgs stad var valdeltagandet i 2002 års region-
fullmäktigeval i Hjällbo 48,7%, att jämföra med valdeltagandet i Fittja som 
var 52,6%.

I Rosengård uppgav 55,4% av respondenterna att de hade röstat i 2002 
års regionfullmäktigeval medan 44,6% svarade att de inte hade gjort det. Av 
dem som inte röstade uppgav 40,2% att de saknade rösträtt, 2% svarade att 

9 För att få rösta i landstings- eller regionfullmäktigevalet krävs att man är 18 år senast på valdagen och 
svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller medborgare i någon av staterna i EU, eller i Norge eller 
Island och folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet eller utländsk medborgare och folkbokförd i Sverige i 
tre år i följd före valdagen (Vallagen: Kapitel 1 §§ 2-5). 

10 I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen till vilka Rosengård respektive Hjällbo tillhör kallas lands-
tingsvalen istället för regionfullmäktigeval men äger rum vid samma tillfälle som landstingsvalen. 
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de inte trodde på den svenska politiken, 21,7% svarade att de inte brydde sig 
om politiken, 12,4% svarade att de saknade förtroende för de svenska poli-
tikerna, 15,3% svarade att det inte fanns något politiskt parti som tilltalade 
dem medan 14% angav andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de be-
funnit sig utomlands på valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft tid 
att delta. Andelen kvinnor som uppgav att de röstat var något högre (57,5%) 
än andelen män (53,5%). Av dem som uppgav att de hade svenskt medbor-
garskap röstade 65,3%. Fler högutbildade än lågutbildade deltog i valet. 
Om vi tar bort dem som uppgav att de saknade rösträtt ökar valdeltagandet 
bland respondenterna till 65,1%. Enligt officiell statistik från Malmö stad 
var valdeltagandet i 2002 års regionfullmäktigeval i Rosengård 53,1%. 

Tabell 21. Orsaker till att respondenterna inte deltog i landstingsvalet 2002 i %

Kommun-/stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård   
Orsak   

Jag hade ingen rösträtt       *  28,2  40,2 
Jag tror inte på den svenska politiken       *   4,0    2,0
Jag bryr mig inte om politiken       *  22,6   21,7 
Jag saknar förtroende för de svenska
politikerna        * 23,2   12,4
Det finns inget politiskt parti som  
tilltalar mig       * 17,5   15,3
Annat        *  18,6   14,0

Not: * betyder att detta svarsalternativ saknades i Fittjaenkäten. 

Ovanstående siffror visar att den vanligaste orsaken till att respondenterna 
inte röstade var (bortsett från att de saknade rösträtt) att de inte brydde sig 
om politiken eller saknade förtroende för de svenska politikerna. 45,8% av 
respondenterna i Hjällbo och 34,1% av respondenterna i Rosengård uppgav 
någon av dessa orsaker. Däremot var det bara 4% i Hjällbo och 2% i Rosen-
gård som uppgav som skäl till att avstå från att rösta att de inte trodde på 
den svenska politiken. 

Kommunfullmäktigeval. Enligt enkätundersökningen röstade 74,4% av 
respondenterna i Fittja i 2002 års kommunfullmäktigeval11 medan 25,6% 
avstod. Av dem som inte röstade uppgav 24% att de saknade rösträtt, 17,4% 
att de inte trodde på den svenska politiken, 39,7% att de inte brydde sig om 
politiken, medan 19% uppgav andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de 
befunnit sig utomlands på valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft 
tid att delta. Andelen män som uppgav att de hade röstat var något högre 
(73,3%) än andelen kvinnor (72,8%). Fler högutbildade än lågutbildade del-
tog i valet. Om vi tar bort dem som uppgav att de saknade rösträtt och där-
för inte deltog i kommunfullmäktigevalet 2002 ökar valdeltagandet bland 
respondenterna till 79,2%. Enligt officiell statistik från Botkyrka kommun 
var valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval i Fittja 52,7%.  

11 För att få rösta i kommunfullmäktigevalet krävs att man är 18 år senast på valdagen och svensk medbor-
gare och folkbokförd i Sverige eller medborgare i någon av staterna i EU, eller i Norge eller Island och 
folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet eller utländsk medborgare och folkbokförd i Sverige i tre år i följd 
före valdagen (Vallagen: Kapitel 1 §§ 2-5).  
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I Hjällbo uppgav 54,3% av respondenterna att de hade röstat i 2002 års 
kommunfullmäktigeval medan 45,7% svarade att de inte hade gjort det. Av 
dem som inte röstade uppgav 24,7% att de saknade rösträtt, 4% att de inte 
trodde på den svenska politiken, 24,1% att de inte brydde sig om politiken, 
21,3% att de saknade förtroende för de svenska politikerna, 13,8% att det 
inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem, medan 22,4% angav 
andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig utomlands på 
valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. Andelen män 
som uppgav att de hade röstat var något högre (56,5%) än andelen kvinnor 
(51,6%). Av dem som uppgav att de hade svenskt medborgarskap röstade 
57,0%. Fler högutbildade än lågutbildade deltog i valet. Om vi tar bort dem 
som uppgav att de saknade rösträtt ökar valdeltagandet bland respondenter-
na till 60,6%. Enligt officiell statistik från Göteborgs stad var valdeltagandet 
i 2002 års kommunfullmäktigeval i Hjällbo 50,0%.   

I Rosengård uppgav 58,7% av respondenterna att de hade röstat i 2002 års 
kommunfullmäktigeval medan 41,3% svarade att de inte hade gjort det. Av 
dem som inte röstade uppgav 38,3% att de saknade rösträtt, 2,6% att de inte 
trodde på den svenska politiken, 26,1% att de inte brydde sig om politiken, 
13,5% att de saknade förtroende för de svenska politikerna, 15,7% att det 
inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem, medan 13% angav andra 
orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig utomlands på valdagen, 
att de varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. Andelen kvinnor som 
uppgav att de hade röstat var något högre (59,8%) än andelen män (57,6%). 
Av dem som uppgav att de hade svenskt medborgarskap röstade 66,8%. Fler 
högutbildade än lågutbildade deltog i valet. Om vi tar bort dem som uppgav 
att de saknade rösträtt ökar valdeltagandet bland respondenterna till 67,5%. 
Enligt officiell statistik från Malmö stad var valdeltagandet i 2002 års kom-
munfullmäktigeval i Rosengård 53,4%.  

Tabell 22. Orsaker till att respondenterna inte deltog i kommunfullmäktigevalet 2002 i %

Kommun-/stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård   
Orsak   

Jag hade ingen rösträtt  24,0 24,7  38,3 
Jag tror inte på den svenska politiken  17,4   4,0    2,6
Jag bryr mig inte om politiken  39,7  24,1   26,1 
Jag saknar förtroende för de svenska 
politikerna        *  21,3   13,5
Det finns inget politiskt parti som  
tilltalar mig       * 13,8   15,7
Annat   19,0  22,4    13,0

Not: * betyder att detta svarsalternativ saknades i Fittjaenkäten. 

Europaparlamentsval. I Fittjaenkäten saknades en fråga om responden-
ternas valdeltagande i Europaparlamentsvalet12 2004. I Hjällbo däremot 
uppgav 45,9% av respondenterna att de hade röstat i Europaparlamentsvalet 

12 För att få rösta i Europaparlamentsvalet krävs att man är 18 år senast på valdagen samt svensk medborgare 
och folkbokförd i Sverige eller medborgare i någon av staterna i EU och folkbokförd i Sverige 30 dagar före 
valet och gör en anmälan till Länsstyrelsen att man önskar rösta i Sverige istället för i det land i EU där 
man är medborgare (Vallagen: Kapitel 1 §§ 2-5). 
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2004 medan 54,1% svarade att de inte hade gjort det. Av dem som inte rös-
tade uppgav 20,4% att de saknade rösträtt, 11,8% svarade att de inte trodde 
på Europapolitiken, 28% svarade att de inte brydde sig om politiken, 32,2% 
svarade att de saknade förtroende för de europeiska politikerna, 13,7% sva-
rade att det inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem medan 12,3% 
angav andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig utomlands 
på valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. Andelen män 
som uppgav att de hade röstat var något högre (47,6%) än andelen kvinnor 
(43,8%). Av dem som uppgav att de hade svenskt medborgarskap röstade 
53,0%. Fler högutbildade än lågutbildade deltog i valet. Om vi tar bort dem 
som uppgav att de saknade rösträtt ökar valdeltagandet bland respondenter-
na till 51,2%. Enligt officiell statistik från Göteborgs stad var valdeltagandet 
i Europaparlamentsvalet 2004 i Hjällbo 22,0% att jämföra med valdeltagan-
det i Fittja som var 24,2%. 

I Rosengård uppgav 48,4% av respondenterna att de hade röstat i Euro-
paparlamentsvalet 2004 medan 51,6% svarade att de inte hade gjort det. Av 
dem som inte röstade uppgav 27,9% att de saknade rösträtt, 13,4% att de 
inte trodde på Europapolitiken, 24,3% att de inte brydde sig om politiken, 
22,3% att de saknade förtroende för de europeiska politikerna, 7,5% att 
det inte fanns något politiskt parti som tilltalade dem, medan 12,8% angav 
andra orsaker, av vilka de vanligaste var att de befunnit sig utomlands på 
valdagen, att de varit sjuka eller att de inte haft tid att delta. Andelen kvin-
nor som uppgav att de hade röstat var något högre (49,4%) än andelen män 
(47,6%). Av dem som uppgav att de hade svenskt medborgarskap röstade 
57,5%. Något fler högutbildade än lågutbildade deltog i valet. Om vi tar bort 
dem som uppgav att de saknade rösträtt ökar valdeltagandet bland respon-
denterna till 55,4%. Enligt officiell statistik från Malmö stad var valdelta-
gandet i Europaparlamentsvalet 2004 i Rosengård 16,7%.

Enligt officiell statistik från Valmyndigheten var det nationella valdelta-
gandet i 2004 års Europaparlamentsval 37,9%. 

Tabell 23. Orsaker till att respondenterna inte deltog i Europaparlamentsvalet 2004 i %

Kommun-/stadsdel   Fittja Hjällbo Rosengård   
Orsak   

Jag hade ingen rösträtt       * 20,4  27,9 
Jag tror inte på Europapolitiken      * 11,8  13,4
Jag bryr mig inte om politiken       *  28,0   24,3 
Jag saknar förtroende för de europeiska
politikerna        *  32,2   22,3
Det finns inget politiskt parti som  
tilltalar mig       * 13,7     7,5
Annat        *  12,3    12,8

Not: * betyder att detta svarsalternativ saknades i Fittjaenkäten. 

Dessa siffror visar att det vanligaste skälet bland respondenterna till att avstå 
från att rösta i Europaparlamentsvalet 2004 i Hjällbo var att man saknade 
förtroende för de europeiska politikerna (32,2%) medan det i Rosengård var 
att man saknade rösträtt (27,9%). Intressant att notera är att andelen som 
svarade att de inte tror på Europapolitiken (11,8% i Hjällbo) och (13,4% i 
Rosengård) är betydligt högre än andelen som svarat att de inte tror på den 
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svenska politiken i de allmänna valen. Detta skulle delvis kunna förklaras 
med att avståndet till den europeiska politiska scenen av många responden-
ter kan upplevas som längre än vad som är fallet med den lokala, regionala 
och nationella nivån.

Regeringens särskilda demokratisatsning inför Europaparlamentsvalet 
2004, där särskilda medel avsattes för att öka valdeltagandet bland grupper 
som tidigare röstat i mindre utsträckning än andra i områden som bl.a. om-
fattades av Storstadssatsningen, tycks inte ha haft någon effekt i vare sig Ro-
sengård eller Hjällbo. Det var endast i Fittja som valdeltagandet ökade, om 
än från en låg nivå. I Rosengård noterades ett minskat valdeltagande med 
nästan fem procentenheter till rekordlåga 16,7% medan Hjällbo låg kvar på 
ungefär samma nivå som vid föregående val. I vissa kommun- och stadsdelar 
användes särskilda EU-informatörer eller så kallade demokratiambassadö-
rer för att sprida information om Europaparlamentsvalet 2004, däribland i 
Hjällbo som fick 200 000 kr av regeringen för att öka valdeltagandet.13 

Skillnader i valdeltagande mellan olika val och över tid. 

Tabell 24. Valdeltagande i allmänna val samt i Europaparlamentsvalet i %

Kommun-/ Riksdag Förändr. Landsting Förändr. Kommun Förändr. Europa Förändr.
stadsdel  2002 -98–2002 2002 -98–2002 2002 -98–2002 2004 -99–2004

Fittja 58,5 +0,7 52,6 +1,5 52,7 +1,6 24,2 +3,1
Hjällbo 53,7 -1,7 48,7 +3,3 50,0 +3,9 22,0 -0,1 
Rosengård 58,1 -4,1 53,1  -2,2 53,4 -2,3 16,7  -4,9 

Not: Statistiken ovan är hämtad från Statistiska centralbyråns (scb) valstatistik Allmänna valen 2002 samt 
från Valmyndigheten, Botkyrka kommun, Göteborgs stad och Malmö stad. 

I tabell 24 ovan ser vi att valdeltagandet varierar i de olika kommun- och 
stadsdelarna. I Fittja har valdeltagandet ökat i samtliga fyra val, om än från 
relativt låga nivåer. I Hjällbo har valdeltagandet i regionfullmäktige- och 
kommunfullmäktigevalen ökat med mellan tre och fyra procentenheter 
medan det sjunkit något i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet jämfört 
med föregående val. I Rosengård har valdeltagandet däremot sjunkit med 
mellan två och fem procentenheter i samtliga val. 

De olika kommun- och stadsdelarna har i många fall satt upp egna mål för 
det demokratiska deltagandet i vilket också valdeltagandet ingår. Botkyrka 
kommun hade i sina lokala mål för utvecklingen av det demokratiska del-
tagandet 2000 som mål att valdeltagandet i Fittja skulle öka till 70% av de 
röstberättigade väljarna i de allmänna valen 2002. Under 2003 förändrades 
målformuleringarna något och ett mål om att öka valdeltagandet med 5% i 
kommunfullmäktigevalet 2006 jämfört med resultatet i 2002 års val sattes 
upp (Botkyrka kommun 2000a). I Hjällbo formulerades i åtgärdsplanen 
för 2002 målet om demokratisk delaktighet till att gälla utvecklingen av 
medborgarnas engagemang, aktiva medborgarskap, inflytande och delaktig-
het utan att man specificerade några konkreta resultatmål (Göteborgs stad, 
Lärjedalen 2002). I Rosengård fanns målområdet demokrati och delaktighet 

13 Uppgiften är hämtad från Göteborgs stad. 
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överhuvudtaget inte med i åtgärdsplanen för 2002 (Malmö stad, Rosengård 
2002). 

I Fittja uppfylldes inte målet om att minst 70% av de röstberättigade i 
området skulle delta i de allmänna valen 2002. Skillnaden mellan detta mål 
och det faktiska valresultatet i riksdags-, landstings- och kommunfullmäk-
tigevalen var 11,5, 17,4 respektive 17,3%. Trots att man inte nådde upp till 
målet ökade dock valdeltagandet i samtliga fyra undersökta val i Fittja. I 
Hjällbo saknades konkreta resultatmål för valdeltagandet. Här ökade valdel-
tagandet i två av fyra undersökta val och den största procentuella ökningen 
noterades i 2002 års kommunfullmäktigeval. Trots att valdeltagandet i detta 
val ökade med nästan fyra procentenheter jämfört med 1998 års val deltog 
endast varannan röstberättigad Hjällbobo i valet. I Rosengård som saknade 
demokrati- och delaktighetsmål, noterades den största procentuella ned-
gången: valdeltagandet minskade i samtliga fyra undersökta val. Den största 
skillnaden noterades i Europaparlamentsvalet 2004 där valdeltagandet jäm-
fört med 1999 års val minskade med nästan fem procentenheter till 16,7%. 

Variabler som förklarar valdeltagandet. Att människor avstår från att rösta 
i allmänna val kan bero på många olika saker. Forskningen kring vilka fak-
torer som spelar in och vilka variabler man kan använda sig av för att 

försöka förklara varför människor väljer att avstå från att rösta är mycket 
omfattande. Det finns ett antal olika teorier och förklaringsmodeller som 
alla försöker att ge sin tolkning av detta beteende. 

Att rösta i allmänna val ses av många människor som såväl en skyldighet 
som en rättighet. Att vart fjärde år få möjlighet att påverka vilka politiker 
och politiska partier som ska styra landet, landstinget/regionen och kommu-
nen är en viktig del av den representativa demokratin. För att upprätthålla 
det demokratiska systemets legitimitet krävs det dock att en majoritet av de 
röstberättigade medborgarna aktivt deltar i de allmänna valen. Tecken på 
ett sjunkande valdeltagande kan därför mot bakgrund av detta på sikt ses 
som ett hot mot hela det demokratiska systemets legitimitet. Det är därför 
mycket viktigt att enskilda politiker och politiska partier aktivt arbetar för 
att mobilisera väljare att delta i de allmänna valen. 

För att försöka förklara varför vissa individer eller grupper av individer i 
högre utsträckning än ändra väljer att avstå från att delta måste man förstå 
de bakgrundsfaktorer som ligger till grund för deras ställningstaganden. 
Utifrån enkätmaterialet förefaller en viktig faktor vara den dialog mellan 
politiker och väljare som bygger på ett ömsesidigt förtroende och en känsla 
av delaktighet. Om detta förtroende och denna känsla av delaktighet av 
någon anledning skulle naggas i kanten kan detta leda till att t.ex. deltagan-
det i de allmänna valen av väljarna inte längre upplevs som lika angeläget. 
Även om känslan av delaktighet fortfarande kan finnas kvar kan den aktiva 
handlingen, dvs. deltagandet istället komma att uttryckas på andra sätt. Re-
sultatet av detta kan vi se idag i form av bl.a. ett ökat deltagande i t.ex. olika 
enfrågerörelser, nätverk och aktionsgrupper. Om politikerna sviker väljarnas 
förtroende så sviker väljarna politikernas vädjan om ett aktivt deltagande.

Som vi tidigare diskuterat är de officiella valresultaten i Fittja, Hjällbo och 
Rosengård lägre än det valdeltagande som framkommer i vår enkätunder-
sökning. Detta kan, som vi tidigare har redogjort för (se Riksdagsval), ha 
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att göra med att de som har besvarat vår enkät också i högre utsträckning 
än andra har deltagit i valen, dvs. att de tillhör den del av befolkningen i 
området som är de mest aktiva och att detta också återspeglas i valdelta-
gandet. I samband med analysen av enkätsvaren har det dock framkommit 
vissa signaler om att en del respondenter i sina svar på om de har röstat eller 
inte, inte har varit medvetna om att riksdags-, landstings- och kommunfull-
mäktigevalen äger rum vid samma tillfälle. Vissa har t.ex. uppgett att de har 
röstat i landstingsvalet men inte i kommunfullmäktigevalet, och som orsak 
till detta uppgett att de t.ex. arbetade, var bortresta eller sjuka på valdagen. 
Exemplen på denna typ av svar är relativt vanligt förekommande varför man 
måste ställa sig frågan om samtliga väljare verkligen är medvetna om att de 
har möjlighet att rösta i tre allmänna val som äger rum på samma dag. Det 
har också framkommit uppgifter om att personer som haft rösträtt i ett visst 
val som orsak till varför de inte röstade i detta val har uppgett att de saknade 
rösträtt. Informationen om vilka val som äger rum och vilka personer som 
är röstberättigade i dessa val behöver därför förbättras och förtydligas om 
man vill få fler röstberättigade att delta. 

Demografiska och socioekonomiska faktorer. Frågan om varför valdelta-
gandet ökar i vissa kommun- och stadsdelar medan det minskar i andra 
saknar ett enkelt svar. Det finns dock ett antal bakgrundsfaktorer som man 
kan använda sig av för att söka förklaringar till varför människor avstår från 
att rösta. Dessa kan vara variabler som t.ex. kön, ålder, utbildningsbakgrund 
samt invandrarskap. Från forskningen känner vi till att valdeltagandet 
generellt är lägst bland t.ex. ungdomar, förstagångsväljare, invandrare och 
lågutbildade. Demografiska och socioekonomiska faktorer påverkar således 
olika individers benägenhet att gå och rösta. En analys av valdeltagandet i 
2002 års kommunfullmäktigeval visade, i likhet med flera tidigare studier 
av valdeltagande, att utrikes födda tenderade att rösta i mindre utsträck-
ning än inrikes födda samtidigt som äldre, gifta och sammanboende samt 
högutbildade och höginkomsttagare röstade i högre utsträckning än andra. 
Däremot fanns det inget samband mellan kön och valdeltagande (Ds 2003:
54:27f). Om man istället ser till grupptillhörighet och benägenhet att rösta 
i allmänna val kan skillnader i bl.a. individers föreningsaktivitet, förtro-
ende för andra människor, politiska intresse, partiidentifikation, tilltro till 
valhandlingens effektivitet samt uppslutning kring synen på röstning som 
en medborgerlig dygd till en viss del förklara skillnader i valdeltagande (Ds 
2003:54:55f). 

Att helt och hållet förlita sig på demografiska och socioekonomiska 
förklaringsfaktorer till ett lågt valdeltagande har kommit att ifrågasättas 
från flera olika håll. Kritikerna menar att socioekonomiska teorier är ofull-
ständiga och framför allt svåra att använda sig av när det gäller att förklara 
skillnader i valdeltagande bland olika etniska grupper. Statsvetaren Wendy 
K. Tam Cho menar t.ex. att det är en individs socialiseringsprocess som 
avgör hennes benägenhet att delta i allmänna val. Enligt henne går det inte 
att säga att en individs högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för att hon 
ska delta i allmänna val, utan att det snarare handlar om den socialiserings-
process som blir effekten av en genomgången utbildning. Hon anser inte 
heller att valdeltagandet ökar i takt med att människor blir äldre utan menar 
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att det istället är vistelsetiden i landet som avgör benägenheten att rösta. 
Inrikes och utrikes födda delar, enligt henne, inte samma politiska erfaren-
heter vilket kan göra att det tar längre tid för utrikes födda än för inrikes 
födda att sätta sig in i den politiska situation som råder i det land man har 
flyttat till. Även bristande språkkunskaper kan göra att det ”kostar” mer att 
delta än vad man får ut av det och att sannolikheten därmed är högre för att 
utrikes födda avstår från att delta på grund av bl.a. detta. Enligt Tam Cho är 
de klassiska teorierna om bl.a. det rationella deltagandet anpassade till forna 
tiders homogena samhällen och inte för den allt mer heterogena värld vi 
lever i idag. Den kanske främste teoretikern inom detta område är Anthony 
Downs som i sin klassiska studie från 1957 menar att medborgarna väljer 
att rösta i allmänna val om de bedömer att det de vinner på att delta kom-
mer att överstiga kostnaderna samt om de bedömer det som möjligt att just 
deras enskilda röst kan fälla avgörandet i valet. Eftersom den sistnämnda 
möjligheten är ytterst osannolik bedömde Downs att de individuella kost-
naderna för deltagandet skulle överstiga de eventuella vinsterna och att 
valdeltagandet således skulle vara en irrationell handling. Som förklaring till 
varför människor ändå väljer att rösta förklarar han att de gör det för att de 
vill att demokratin som styrelseform skall fortleva (Downs 1957:36ff). Riker 
och Ordeshooks vidareutvecklade Downs teori och presenterade 1968 en 
egen modell för deltagande: 

   R = PB – C + D

R = den belöning man får för att rösta och framgången för den kandidat 
som medborgaren har röstat på, P = sannolikheten för att medborgaren kan 
påverka utgången av valet, B = det medborgaren eventuellt tjänar på om den 
kandidat hon har röstat på vinner, C = kostnader orsakade av själva röst-
ningsförfarandet samt D = de förmåner medborgaren får genom att fullfölja 
sin ”medborgerliga plikt”. D skulle här kunna tolkas som en socialiserings-
variabel eftersom den inkluderar t.ex. en vilja av att bevara det demokratiska 
systemet och en bekräftelse av medborgarens förtroende för det politiska 
systemet. Genom denna vidareutveckling framstod valet att rösta nu som 
rationellt (Riker & Ordeshook 1968:26ff). 

Valdeltagande bland in- och utrikes födda samt i olika etniska grupper. 

Tabell 25. Valdeltagande bland inrikes och utrikes födda i %

Riksdagsvalet 2002 

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård 
Inrikes och utrikes födda    

Inrikes födda  81,5 70,1 77,4
Utrikes födda   61,2 57,9 58,1 

Landstings- och regionfullmäktigevalet 2002 

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård 
Inrikes och utrikes födda    

Inrikes födda  * 59,8 66,7
Utrikes födda   * 51,9 53,1 
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Kommunfullmäktigevalet 2002 

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård 
Inrikes och utrikes födda    

Inrikes födda  79,6 59,8 68,7
Utrikes födda   71,0 52,4 56,6

Europaparlamentsvalet 2004  

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård 
Inrikes och utrikes födda    

Inrikes födda  * 45,8 53,0
Utrikes födda   * 46,0 47,5 

Not: * betyder att denna fråga saknades i Fittjaenkäten. 

Tabell 25 ovan visar att valdeltagandet i nästan samtliga val är högre bland 
inrikes än bland utrikes födda. Enda undantaget är Europaparlamentsvalet 
2004 i Hjällbo där andelen inrikes och utrikes födda som deltog i valet var 
nästan lika stor. 

Tabell 26. Andel som har röstat i kommunfullmäktigevalet efter födelseland i %

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård 
Födelseland   

Sverige   79,4 59,8 68,7
Irak  80,4 50,0 50,0 
Bosnien  * 64,4 58,5
Turkiet  75,4 * *
Libanon  * * 65,3

Not: * betyder att antalet personer födda i detta land bosatta i kommun- eller stadsdelen ifråga understeg 
40 personer och således var för litet för att användas i denna jämförelse. 

Tabell 26 ovan visar andelen som uppger att de har röstat i kommunfull-
mäktigevalet 2002 tillhörande de största etniska grupperna i respektive 
kommun- eller stadsdel. Siffrorna visar att andelen som uppger att de har 
röstat i vissa etniska grupper är nästan lika hög eller högre än den är bland 
personer födda i Sverige vilket bl.a. kan påverkas av variabler som t.ex. 
språkkunskaper, utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige. Siffrorna 
bör dock tolkas med en viss försiktighet eftersom det huvudsakligen är de 
mest aktiva personerna i de olika etniska grupperna som står för en stor del 
av valdeltagandet. Att andelen inrikes och utrikes födda som uppger att de 
har röstat nästan är lika stor har också att göra med att valdeltagandet bland 
etniska svenskar generellt är lägre i områden som Fittja, Hjällbo och Rosen-
gård än i andra kommun- och stadsdelar. Detta kan i sin tur bl.a. ha att göra 
med faktorer som t.ex. arbetslöshet och låg utbildningsnivå. 
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YTTERLIGARE FORMER FÖR
DEMOKRATISKT DELTAGANDE 

Det demokratiska deltagandet inkluderar en rad olika aktiviteter utöver det 
mer traditionella politiska deltagandet som i huvudsak består av deltagande 
i allmänna val vart fjärde år, förtroendeuppdrag i lokala, regionala och na-
tionella församlingar eller medlemskap i politiska partier.  Här nedan följer 
en genomgång av de olika dimensioner av det demokratiska deltagandet 
som berördes i enkäten.

Kontakt med politiker. På frågan om respondenterna själva någon 
gång hade tagit kontakt med en lokal politiker i den egna stadsdelen/
stadsdelsnämnden svarade 6,2% av respondenterna i Hjällbo att de hade 
gjort det medan 93,8% svarade att de aldrig hade gjort det. I Rosengård var 
motsvarande andel 12,2% respektive 87,8%. I Fittjaenkäten saknades denna 
fråga. Av respondenterna i Hjällbo som någon gång själva hade kontaktat en 
lokal politiker i den egna stadsdelen/stadsdelsnämnden svarade 18,5% att de 
hade ringt till henne/honom, 3,7% hade skrivit ett brev, 11,1% hade skickat 
e-post, 55,6% hade tagit personlig kontakt medan 11,1% hade tagit kon-
takt på annat sätt. Bland respondenterna i Rosengård hade 33,3% ringt till 
henne/honom, 7,4% hade skrivit ett brev, 13,6% hade skickat e-post, 32,1% 
hade tagit personlig kontakt medan 13,6% hade tagit kontakt på annat sätt. 
Det vanligaste sättet för de boende i Hjällbo och Rosengård att ta kontakt 
med en lokal politiker i den egna stadsdelen/stadsdelsnämnden är att göra 
det genom att samtala direkt med den aktuella politikern i samband med 
t.ex. möten, arbetsplats- och skolbesök eller på andra sätt. Det näst vanli-
gaste sättet är att ringa upp respektive politiker per telefon. 

Orsaken till att det är vanligast att man tar direkt kontakt med en lokal-
politiker kan vara att det är det enda sättet att få direkta svar på sina frågor 
och få igång en omedelbar dialog. Att skriva brev eller skicka e-post kan 
kännas som mer av en envägskommunikation där det inte alltid är säkert att 
man får svar på de frågor som man har ställt. Att öka tillgängligheten och 
förbättra kommunikationen mellan politiker och boende och skapa natur-
liga mötesplatser är därför av största vikt om man från politiskt håll har som 
ambition att förbättra dialogen och på så sätt också öka de boendes känsla 
av delaktighet. 

För att undersöka om det finns något samband mellan delaktighet, i det 
här fallet definierat som alla som någon gång själva har tagit kontakt med 
en lokalpolitiker i kommun- eller stadsdelen, och deltagande, i det här fallet 
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definierat som valdeltagande, jämförde vi valdeltagandet i kommunfullmäk-
tigevalet med andelen som någon gång själva hade tagit kontakt med en lo-
kal politiker i kommun- eller stadsdelen. Resultatet visar att bland dem som 
uppgav att de någon gång själva hade tagit kontakt med en lokal politiker i 
stadsdelen var valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet högre än bland öv-
riga. Skillnaden i Hjällbo var hela 36,7% medan den i Rosengård var 22,1% 
(se tabell 27 nedan). 

Tabell 27. Respondenter som röstat i kommunfullmäktigevalet och någon gång kontaktat en lokalpolitiker, %

Stadsdel   Hjällbo Rosengård    
Andelen respondenterna som uppger att de kontaktat 
en lokalpolitiker och samtidigt röstat (ja) respektive 
inte röstat (nej) i kommunfullmäktigevalet 2002.  

Ja   88,5 77,8 
Nej    51,8  55,7 

Kontakt med tjänstemän. På frågan om respondenterna själva någon 
gång hade tagit kontakt med en lokal tjänsteman i den egna stadsdelen/
stadsdelsförvaltningen svarade 22,3% av respondenterna i Hjällbo att de 
hade gjort det medan 77,7% svarade att de aldrig hade gjort det. I Rosen-
gård var motsvarade andel 19,9% respektive 80,1%. I Fittjaenkäten sakna-
des denna fråga. Av respondenterna i Hjällbo som någon gång själva hade 
kontaktat en lokal tjänsteman i den egna stadsdelen/stadsdelsförvaltningen 
svarade 38% att de ringt till henne/honom, 3,3% att de skrivit ett brev, 3,3% 
att de skickat e-post, 51,1% att de tagit personlig kontakt, medan 4,3% hade 
tagit kontakt på annat sätt. Bland respondenterna i Rosengård hade 37,6% 
ringt till henne/honom, 6,8% hade skrivit ett brev, 7,5% hade skickat e-post, 
42,1% hade tagit personlig kontakt, medan 6% hade tagit kontakt på an-
nat sätt. Det vanligaste sättet att kontakta en lokal tjänsteman i Hjällbo och 
Rosengård är att ta personlig kontakt med henne/honom. I sin vardag som 
boende möter man lokala tjänstemän på flera olika nivåer. Det kan handla 
om t.ex. tjänstemän på de lokala Medborgarkontoren, lärare, daghemsper-
sonal eller socialtjänstpersonal. Det näst vanligaste sättet att ta kontakt med 
en lokal tjänsteman är att ringa till henne eller honom. Ibland sitter den 
lokala förvaltningen inte i samma område som man själv bor i och då kan 
det naturligaste sättet att ta kontakt vara att ringa till den person som är 
ansvarig för det område som man är intresserad av. 

Det är betydligt fler av de boende i Hjällbo och Rosengård som någon 
gång har kontaktat en lokal tjänsteman än en lokal politiker i stadsdelen. 
Avståndet mellan boende och tjänstemän kan av många människor ses som 
mindre än avståndet mellan boende och politiker. Dessutom är det mer 
troligt att man i sin vardag möter och har att göra med fler tjänstemän än 
politiker. 

Bland dem som uppgav att de någon gång själva hade tagit kontakt med 
en lokal tjänsteman i stadsdelen var valdeltagandet i kommunfullmäktige-
valet även här högre än bland dem som uppgav att de aldrig hade gjort det. 
Skillnaden i Hjällbo var 22,1% medan den i Rosengård var 11,7% (se tabell 
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28 nedan). Detta visar att det finns ett samband mellan delaktighet, i det här 
fallet definierat som alla som någon gång själva har tagit kontakt med en 
lokal tjänsteman i stadsdelen, och deltagande, i det här fallet definierat som 
valdeltagande. 

Tabell 28. Respondenter som röstat i kommunfullmäktigevalet och någon gång kontaktat 
en lokal tjänsteman, %

Stadsdel   Hjällbo Rosengård    
Andel av respondenterna som uppger att de har 
kontaktat en lokal tjänsteman och samtidigt röstat (ja) 
respektive inte röstat (nej) i kommunfullmäktigevalet 2002.   

Ja   77,8 68,1 
Nej    55,7  56,4  

Politiskt engagemang och partipolitiskt deltagande. På frågan om respon-
denterna någon gång har funderat på att engagera sig politiskt och ta ett 
förtroendeuppdrag i den stadsdelsnämnd till vilken den egna stadsdelen 
tillhör och för det politiska parti som man sympatiserar med svarade 19,6% 
av respondenterna i Hjällbo ja medan 80,4% svarade nej. I Rosengård var 
motsvarande andel 20,4% respektive 79,6%. I Fittjaenkäten saknades denna 
fråga. Av dem som svarade nej på frågan bland respondenterna i Hjällbo 
uppgav 65,3% att de inte brydde sig om politiken, saknade förtroende för 
politiken eller politikerna eller saknade intresse för att ta på sig ett politiskt 
förtroendeuppdrag medan 22,2% svarade att de inte hade tid att engagera 
sig politiskt på sin fritid på grund av bl.a. arbete eller studier. Endast 1,8% 
av respondenterna uppgav bristande kunskaper i svenska som orsak till att 
de valt att avstå från att ta på sig ett förtroendeuppdrag. Nedan presenteras 
några av Hjällbobornas svar på denna fråga: 

 ”För att det inte finns något politiskt parti som tilltalar mig så till den grad att jag 
 skulle vilja representera det offentligt! Politiken är helt korrupt!”
 ”För att ingen av dessa skulle hjälpa mig att utvecklas och känna att jag har samma 
 rättigheter i samhället.” 
 ”För att jag inte känner att jag brinner för Hjällbo. Dessutom kanske jag inte 
 kommer bo här så länge. Om jag skulle stanna här så skulle jag engagera mig mer.” 
 ”I Sverige funkar inte jämlikheten så varför slösa tid på att prata till ’döva’ öron!” 
 ”Är inte tillräckligt insatt i politiken men om jag skulle få mer information så 
 kanske man skulle bli intresserad.” 

Av dem som svarade nej på frågan bland respondenterna i Rosengård upp-
gav 58,5% att de inte brydde sig om politiken, saknade förtroende för po-
litiken eller politikerna eller saknade intresse för att ta på sig ett politiskt 
förtroendeuppdrag medan 31,1% svarade att de inte hade tid att engagera sig 
politiskt på sin fritid på grund av bl.a. arbete eller studier. 10,1% av respon-
denterna uppgav bristande kunskaper i svenska som orsak till att de valt att 
avstå från att ta på sig ett förtroendeuppdrag. Nedan presenteras några av 
svaren från respondenterna i Rosengård på denna fråga: 

 ”Det går inte att förbättra Rosengård inifrån. Det behövs uppifrån att bekämpa 
 segregationen.” 
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 ”Det känns som om det inte går att påverka ändå, när det gäller dagens politik.” 
 ”Dom lyssnar ändå inte på en!” 
 ”Jag anser att Rosengård har för lite resurser och politiska misstagen som gjordes 
 länge sedan har bidragit till hur Rosengård ser ut nu.” 
 ”Jag vet inte var ligger deras kontor eller var kan man möta dem. De finns inte i 
 verkligheten.” 
 ”Jag är invandrare och räknas inte. Vem vill lyssna och höra på en invandrare som
 tala med brytning?”  

Ungefär var femte respondent i Hjällbo och Rosengård har någon gång 
funderat på att engagera sig politiskt och ta på sig ett förtroendeuppdrag 
i den egna stadsdelen – en relativt hög andel. Att sedan gå från att kunna 
tänka sig något, till att faktiskt göra det, är däremot ett större steg. Faktum 
kvarstår dock att det finns ett relativt stort intresse från de boendes sida att 
engagera sig i den traditionella form som det lokala politiska arbetet bedrivs 
i. Att respondenternas vanligaste orsak till att inte engagera sig är att de 
saknar intresse för och inte bryr sig om politiken eller saknar förtroende för 
politiker och politiska partier är en stor utmaning för politiker och politiska 
partier på såväl lokal och regional som nationell nivå. Det finns inget enkelt 
sätt att snabbt öka ett förtroende som av många boende upplevs som sviket. 
Det är ett långsiktigt arbete som bygger på ömsesidig tillit och förtroende, 
en process som kan ta mycket lång tid. 

Medlemskap i politiska partier. I Fittjaenkäten saknades en fråga om med-
lemskap i politiska partier. Av respondenterna i Hjällbo var det däremot 
endast 6% som svarade att de var medlemmar i något svenskt politiskt parti 
medan 94% svarade att de inte var det. Av respondenterna i Rosengård var 
det ungefär lika få som var medlemmar i ett svenskt politiskt parti som i 
Hjällbo (6,2%) medan 93,8% uppgav att de inte var partipolitiskt aktiva. Av 
dem som svarade att de var medlemmar i ett svenskt politiskt parti var det 
endast ett fåtal som uppgav vilket parti de var medlemmar i. 

På frågan om respondenterna var medlemmar i något utländskt politiskt 
parti eller i någon utländsk politisk organisation svarade 5,5% av responden-
terna i Hjällbo ja medan 94,5% svarade nej. I Rosengård var motsvarande 
andel 3,6% respektive 96,4%. I Fittjaenkäten saknades denna fråga. 

Dessa siffror visar tydligt att det partipolitiska deltagandet i Hjällbo och 
Rosengård är ytterst begränsat. Vad detta kan bero på är svårt att säga men 
den generella trenden idag pekar allt mer mot ett ökat deltagande i andra 
former av politiska sammanslutningar och nätverk som inte är uppbyggda 
på samma formella sätt som de traditionella politiska partierna. 

Debattera, demonstrera, engagera sig. Som demokratiskt deltagande bru-
kar man också räkna in t.ex. om man har skrivit en insändare eller artikel 
i en tidning eller ett debattinlägg på Internet, om man har deltagit i en 
namninsamling eller i en demonstration, eller om man aktivt har arbetat i 
en aktionsgrupp eller organisation eller om man är med i en förening. 

I Hjällbo hade 6,9% av respondenterna under 2004 vid minst ett tillfälle 
skrivit en insändare eller artikel i en tidning medan samma andel för respon-
denterna i Rosengård var 5,3%. 7,1% av respondenterna i Hjällbo uppgav att 
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de hade skrivit ett debattinlägg på Internet medan andelen som hade gjort 
det i Rosengård var 2,3%. Av respondenterna i Hjällbo hade 23,2% vid minst 
ett tillfälle under 2004 deltagit i en namninsamling eller i en demonstration 
medan 20,5% av respondenterna i Rosengård uppgav att de hade gjort det. I 
Hjällbo hade 8,3% av respondenterna aktivt arbetat i en aktionsgrupp eller 
organisation medan samma andel för respondenterna i Rosengård var 5,6%. 
I Fittjaenkäten saknades denna fråga. Respondenterna hade möjlighet att 
kryssa för fler än ett svarsalternativ på denna fråga. 

Dessa siffror visar att bland respondenterna i Hjällbo och Rosengård var 
den vanligaste formen av demokratiskt deltagande, med undantag av det 
politiska deltagandet, deltagande i en namninsamling eller i en demonstra-
tion medan det var betydligt mer ovanligt att t.ex. skriva en insändare eller 
artikel i en tidning. Orsaken till detta kan vara att det för många människor 
är lättare att engagera sig i en fråga som känns aktuell och angelägen för en 
bredare allmänhet och där engagemanget manifesteras i form av t.ex. namn-
insamlingar eller demonstrationer. Att skriva en insändare eller debattar-
tikel till en tidning kräver mer av bakgrundskunskaper i en enskild fråga 
samt en utvecklad stilistisk förmåga för att passa in i den form som denna 
typ av medium kräver. Det kan däremot vara lättare att använda sig av den 
nya informationsteknologin där olika diskussions- och debattforum på bl.a. 
Internet under de senaste åren har blivit allt vanligare och mer tillgängliga 
för en bredare allmänhet. 

Deltagande i föreningslivet. Medlemskap i olika typer av föreningar är en 
vanligt förekommande form av demokratiskt deltagande. Dagens svenska 
föreningsliv rymmer en mångfald av olika föreningar som till stora delar av-
speglar befolkningens sammansättning utifrån faktorer som t.ex. etnisk och 
kulturell bakgrund. Däremot tycks det vara sämre ställt med hur maktför-
delningen inom föreningslivet ser ut. Föreningsmedlemmar med utländsk 
bakgrund är t.ex. ofta underrepresenterade på förtroendeposterna i bl.a. 
fackförenings- och hyresgäströrelsen trots att de i vissa av dessa föreningar 
utgör en betydande andel av medlemmarna (Ds 2004:49:343ff). 

12,3% av respondenterna i Fittja är medlemmar eller går på möten i 
någon svensk förening medan 86,9% inte gör det. Med svenska föreningar 
avser vi föreningar som t.ex. fackföreningar, hyresgästföreningar, bostads-
rättsföreningar, villaägarföreningar m.fl. som inte enbart är öppna för män-
niskor från ett visst land eller geografiskt område i världen utan som väl-
komnar medlemmar från alla etniska, sociala och kulturella grupper. Av de 
respondenter i Fittja som uppgav att de var medlemmar i en svensk förening 
var 13,6% medlemmar i hyresgästföreningen, 11,9% var medlemmar i en 
fackförening och 8,5% var medlemmar i Fittja odlarförening. Övriga uppgav 
att de var medlemmar i bl.a. frivilligföreningar, föräldraföreningar, idrotts-
föreningar och Fittja boenderåd. 

I Hjällbo uppgav 16,5% av respondenterna att de var medlemmar i någon 
svensk förening medan 83,5% uppgav att de inte var det. Av dem som sva-
rade att de var medlemmar var 17,4% medlemmar i en fackförening, 8,7% 
var medlemmar i hyresgästföreningen medan övriga var medlemmar i bl.a. 
idrottsföreningar, konst- och kulturföreningar, kyrkliga föreningar samt 
frivilligföreningar. 
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I Rosengård uppgav 10,8% av respondenterna att de var medlemmar i nå-
gon svensk förening medan 89,2% uppgav att de inte var det. Av de respon-
denter i Rosengård som uppgav att de var medlemmar i en svensk förening 
var 13,7% medlemmar i någon av HSB:s bostadsrättsföreningar, 11% var 
medlemmar i en fackförening medan övriga var medlemmar i bl.a. idrotts-
föreningar, kyrkliga föreningar samt djur- och naturskyddsföreningar. 

Ungefär var tionde boende i Fittja, Hjällbo och Rosengård är med i någon 
svensk förening där fackföreningar, hyresgästföreningar och bostadsrättsför-
eningar hör till det vanligaste. 

När det gäller respondenternas medlemskap eller deltagande på möten 
i någon invandrarförening är andelen som svarat ja generellt högre än för 
svenska föreningar. Detta kan ha att göra med att en betydande andel av de 
boende i Fittja, Hjällbo och Rosengård har utländsk bakgrund. Med invand-
rarföreningar avser vi föreningar som samlar medlemmar från ett specifikt 
land eller geografiskt område. I Fittja är 14,4% medlemmar i någon invand-
rarförening medan 85,2% inte är det. 21,7% av dem som uppgav att de är 
medlemmar i någon invandrarförening är medlemmar i en turkisk förening, 
17,4% är medlemmar i en pakistansk förening, 8,7% är medlemmar i en assy-
risk förening och 8,7% är medlemmar i en kurdisk förening. Övriga är med-
lemmar eller går på möten i bl.a. latinamerikanska och lankesiska föreningar. 

I Hjällbo är 16,7% av respondenterna medlemmar eller går på möten 
i någon invandrarförening medan 83,3% av dem inte är det. Av dem som 
uppgivit att de är medlemmar är 18,8% medlemmar i en bosnisk förening, 
14,5% är medlemmar i en assyrisk förening, 7,2% är medlemmar i en kurdisk 
förening medan 5,8% är medlemmar i en finsk förening. Övriga är medlem-
mar eller går på möten i bl.a. latinamerikanska och somaliska föreningar. 

I Rosengård är andelen bland respondenterna som uppgivit att de är 
medlemmar eller går på möten i någon invandrarförening högre (28,3%) än 
i Fittja och Hjällbo. 42,4% uppger att de är medlemmar i en palestinsk för-
ening, 24,6% är medlemmar i en bosnisk förening medan 6,3% är medlem-
mar i en irakisk förening. Övriga är medlemmar eller går på möten i bl.a. 
kosovoalbanska, islamiska och somaliska föreningar. 

Deltagande på föräldramöten. Av de respondenter som uppgav att de hade 
egna barn i förskolan eller i skolan frågade vi hur ofta de brukade delta på 
föräldramöten anordnade av dessa (se tabell 29 nedan). 

Tabell 29. Deltagande på föräldramöten i förskolan och i skolan i %

Kommun-/stadsdel  Fittja Hjällbo Rosengård    
Deltagande 

Ofta  31,2 46,8 45,4
Ibland  22,2 26,0 32,1 
Sällan  12,6 12,7 10,3
Aldrig  34,0  14,5  12,2

Totalt    100  100  100
Antal    333  173  368

Den största skillnaden i deltagandet på föräldramöten anordnade av försko-
lan och skolan kan noteras i Fittja där så många som 34% av dem som har 
barn i förskolan eller i skolan uppger att de aldrig deltar på föräldramöten 
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medan motsvarande andel för respondenterna i Hjällbo och i Rosengård 
ligger på mellan 12 och 15%. I Hjällbo och i Rosengård är det också fler 
respondenter som uppger att de ofta deltar på föräldramöten än vad som 
är fallet bland respondenterna i Fittja. Vad detta beror på är svårt att ge en 
förklaring till. 

Förtroende för centrala samhällsinstitutioner. Förtroende är en mycket 
viktig variabel när det gäller att mäta de boendes känsla av delaktighet. Sak-
nar man som boende förtroende för en central samhällsinstitution kan det 
påverka deltagandet och känslan av delaktighet negativt. Vårt förtroendein-
dex visar att vissa samhällsinstitutioner överlag åtnjuter ett lågt förtroende 
medan andra har ett starkt stöd bland de boende i Hjällbo och Rosengård. I 
Fittjaenkäten saknades denna fråga. 

I tabell 30 nedan redogörs för Hjällbobornas förtroende för ett antal cen-
trala samhällsinstitutioner. 

Tabell 30. Hjällbobornas förtroende för centrala samhällsinstitutioner i %

Förtroende   Stort Ganska litet  Vet ej
Samhällsinstitutioner   eller ganska stort eller litet

Politiker i stadsdelsnämnden 16,3 54,0 29,8
Tjänstemän i stadsdelsförvaltningen 15,6 53,1 31,2 
De politiska partierna i Sverige  25,2 54,5 20,2 
De svenska fackföreningarna 30,8 47,8 21,5 
Religiösa samfund  17,1 49,8 33,0
Arbetsförmedlingen  24,3 59,1 16,6 
Försäkringskassan  43,0 40,8 16,1
Socialtjänsten  29,8 46,4 23,8 
Vårdcentralen  41,7 45,7 12,6
Förskolan  41,1 28,4 30,4
Skolan  41,7 34,2 24,1
Polisen   40,6 45,8 13,6 
Det lokala bostadsföretaget  37,3  44,1 18,4 

I tabell 31 nedan redogörs för Rosengårdsbornas förtroende för ett antal 
centrala samhällsinstitutioner. 

Tabell 31. Rosengårdsbornas förtroende för centrala samhällsinstitutioner i %

Förtroende     Stort  Ganska litet  Vet ej   
Samhällsinstitutioner   eller ganska stort eller litet

Politiker i stadsdelsnämnden 17,3 49,0 33,6
Tjänstemän i stadsdelsförvaltningen 18,8  51,5 29,7 
De politiska partierna i Sverige 28,0 48,2 23,9 
De svenska fackföreningarna 27,8 47,3 24,9 
Religiösa samfund  21,5 48,0 30,5
Arbetsförmedlingen  23,6 57,7 18,7 
Försäkringskassan  41,7 41,1 17,2
Socialtjänsten  28,8 47,4 23,8 
Vårdcentralen  42,5 45,1 12,3
Förskolan  47,2 25,4 27,4
Skolan  47,4 32,9 19,6
Polisen   52,7 31,9 15,4 
Det lokala bostadsföretaget 27,9 52,5 19,6 

Bland de boende i Hjällbo åtnjuter Försäkringskassan det högsta förtro-
endet (43%) medan Rosengårdsborna har högst förtroende för polisen 
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(52,7%), för övrigt den enda av institutionerna ovan där en majoritet har 
uppgivit att de har stort eller ganska stort förtroende för en enskild institu-
tion. Lägst förtroende bland institutionerna ovan åtnjuter Arbetsförmed-
lingen i såväl Hjällbo (59,1%) som i Rosengård (57,7%). Detta skulle kanske 
kunna förklaras med den frustration som många av de boende i Hjällbo och 
Rosengård känner över den höga arbetslösheten och svårigheten att hitta ett 
arbete. Inte ens var femte respondent i Hjällbo och Rosengård uppger att de 
har stort eller ganska stort förtroende för politiker i stadsdelsnämnden och 
tjänstemän i stadsdelsförvaltningen. Dessa får överlag dåliga noteringar i 
vårt förtroendeindex. Däremot uppger fler än var fjärde av respondenterna i 
såväl Hjällbo som i Rosengård att de har stort eller ganska stort förtroende 
för de politiska partierna i Sverige. De politiska partierna inger alltså ett 
högre förtroende bland de boende än de politiker som representerar dem. 
Institutioner som åtnjuter ett stort förtroende i såväl Hjällbo som i Rosen-
gård är förskolan och skolan som generellt får höga noteringar. Andelen av 
respondenterna som har svarat att de har litet eller ganska litet förtroende 
för det lokala bostadsföretaget är störst i Rosengård (det allmännyttiga 
bostadsbolaget MKB) där en majoritet (52,5%) uppger att de har litet eller 
ganska litet förtroende för företaget. I Hjällbo är förtroendet för det lokala 
bostadsföretaget (det allmännyttiga bostadsbolaget AB HjällboBostaden) 
större. Skillnaden mellan andelen av respondenterna i Hjällbo som uppgivit 
att de har stort eller ganska stort förtroende det lokala bostadsföretaget och 
andelen av respondenterna i Rosengård som har gjort det är 9,4%. 

Deltagande i kulturella och religiösa aktiviteter. Att delta i olika kulturella 
och religiösa aktiviteter är också ett mått på deltagande. Vi har i enkäten 
frågat efter hur ofta respondenterna under 2004 har gjort någon av följande 
aktivitet: gått på bio, gått på teater, besökt ett museum, besökt ett bibliotek 
eller deltagit i en gudstjänst. Resultatet visar att biblioteks- och biobesök är 
de vanligaste kulturella aktiviteterna som de boende i Hjällbo och Rosen-
gård har deltagit i under 2004. I Fittjaenkäten saknades denna fråga. 

Tabell 32. Deltagande i kulturella aktiviteter bland respondenterna i Hjällbo i %

Antal gånger Ingen gång 1 gång 2-4 gånger Någon gång i Någon gång i       
Aktivitet      månaden veckan 

Gått på bio 33,9 11,6 31,1 20,1 3,3
Gått på teater  71,4 15,2 8,9 3,7 0,8
Besökt ett museum 53,1 21,9 18,2 6,0 0,8
Besökt ett bibliotek 19,3 8,5 27,3 28,1 16,8
Deltagit i en gudstjänst 64,4 8,2 6,9 10,6 10,0

Tabell 33. Deltagande i kulturella aktiviteter bland respondenterna i Rosengård i %

Antal gånger Ingen gång 1 gång 2-4 gånger Någon gång i Någon gång i
Aktivitet      månaden veckan 

Gått på bio 42,2 18,9 22,6 14,0  2,2
Gått på teater 72,4 16,2 9,1 1,9 0,3
Besökt ett museum 57,8 25,5 11,9 4,2 0,5
Besökt ett bibliotek 22,8 9,9 23,1 24,3 20,0
Deltagit i en gudstjänst 59,4 13,1 11,1 7,8 8,6 
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Samtidigt som tabellerna 32 och 33 ovan visar att bio- och biblioteksbe-
sök är de vanligaste kulturella aktiviteterna är det en relativt hög andel av 
respondenterna i Hjällbo Rosengård som uppger att de under 2004 aldrig 
har gått på bio eller besökt ett bibliotek. Att dessa kulturella aktiviteter hör 
till de vanligaste har mycket med tillgängligheten att göra. Biblioteken finns 
i de flesta fall lokalt i kommun- eller stadsdelen, erbjuder ett stort utbud av 
såväl litteratur som tidningar och tidskrifter på olika språk samt är kost-
nadsfria att besöka medan t.ex. teatrar och museer oftast är koncentrerade 
till de centrala stadskärnorna (t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö). När 
det gäller gudstjänstbesök uppger ungefär var tionde respondent att de gör 
minst ett besök i veckan medan en majoritet uppger att de inte har gjort 
något besök under 2004. 

Boende och inflytande. Att ha inflytande över och kunna påverka sin egen 
boendesituation är en viktig dimension av delaktighetens förutsättningar. 
Om man trivs med sitt boende, och känner att man kan föra en dialog med 
fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren om några problem med boendet 
skulle uppstå, ökar förutsättningarna för en större känsla av delaktighet. 

Den vanligaste boendeformen i Fittja, Hjällbo och Rosengård är boende 
i hyreslägenheter tillhörande något av de allmännyttiga bostadsföretagen. 
Av respondenterna i Hjällbo uppgav 87,4% att de bodde i en hyreslägenhet, 
2,1% i en bostadsrättslägenhet, 9,7% i radhus eller villa och 0,7% på annat 
sätt. I Rosengård var andelen som uppgav att de bodde i en hyreslägenhet 
något lägre (74,7%) medan andelen som uppgav att de bodde i en bostads-
rättslägenhet var betydligt högre (19,5%). 5,4% av respondenterna uppgav 
att de bodde i radhus eller villa medan 0,4% uppgav annan boendeform. I 
Fittjaenkäten saknades denna fråga. Vi frågade dem som uppgav sig bo i hy-
reslägenhet hur de upplevde det bemötande och den service som de fick från 
sitt bostadsföretag. I tabell 34 nedan presenteras svaret på denna fråga. 

Tabell 34. Respondenternas upplevelse av bostadsföretagets bemötande och service i %

Bemötande och service  Hjällbo Rosengård     

Bra  31,7 20,1
Ganska bra   41,4 28,8
Inte så bra   15,3 36,8
Inte alls bra   11,6 14,3 

Totalt    100  100
Antal    372  517

Om vi lägger ihop dem som svarade bra eller ganska bra samt dem som sva-
rade inte så bra och inte alls bra framträder en tydligare bild. 73,1% av respon-
denterna i Hjällbo tyckte att bemötandet och servicen från bostadsföretaget 
var bra eller ganska bra medan andelen av respondenterna i Rosengård som 
tyckte likadant bara var 48,9%. Samtidigt tyckte 26,9% av respondenterna 
i Hjällbo att bemötandet och servicen från bostadsföretaget inte var så bra 
eller inte alls var bra medan andelen av respondenterna i Rosengård som 
tyckte likadant var hela 51,1%. Att missnöjet med bostadsföretagets bemö-
tande och service bland hyresgästerna i Rosengård är högre än bland hyres-
gästerna i Hjällbo är svårt att ge en entydig förklaring till men skulle kanske 
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delvis kunna förklaras av den affär med registrering av bl.a. hyresgästernas 
etniska och kulturella bakgrund som rullades upp på det allmännyttiga 
bostadsbolaget mkb i Malmö samtidigt som vi skickade ut enkäterna till de 
boende i Rosengård i oktober–november 2004. 

På frågan om hyresgästerna känner att de har möjlighet att föra fram idéer 
och förslag som rör det egna boendet till bostadsföretaget svarade 45,1% av 
respondenterna i Hjällbo ja medan 54,9% svarade nej. I Rosengård var an-
delen 30,4% respektive 69,6%. I Fittjaenkäten saknades denna fråga. Medan 
nästan hälften av respondenterna i Hjällbo upplever att de har möjlighet att 
föra fram idéer eller förslag som rör det egna boendet är det bara knappt var 
tredje respondent i Rosengård som upplever samma sak. Vanligaste hindret 
bland de boende i Hjällbo var att man upplevde att de åsikter man förde 
fram inte ledde till några förändringar (50,5%) medan det vanligaste svaret 
bland de boende i Rosengård var att man upplevde att bostadsföretaget inte 
var intresserade av de boendes åsikter (42,6%). Skillnaden mellan resultaten 
i Hjällbo och i Rosengård kan bl.a. förklaras med de allmännyttiga bostads-
företagens olika sätt att arbeta. För samtliga svar på denna fråga se tabell 35 
nedan. 

Tabell 35. Respondenternas upplevelse av hinder för delaktighet i det egna boendet i %

Stadsdel    Hjällbo Rosengård     
Upplevda orsaker 

Det är svårt att komma i kontakt med   8,8 15,3 
bostadsföretagets anställda 
Jag upplever att de inte är intresserade av att   29,9 42,8
höra mina åsikter 
Jag upplever att de åsikter jag för fram inte   50,5 36,9
leder till några förändringar
Annat   10,8   5,0

Totalt     100  100
Antal    194  339 

Av svaren ovan att döma är det inte först och främst en fråga om att det 
skulle vara svårt att komma i kontakt med bostadsföretagets anställda som 
gör att de boende upplever att de inte har möjligheter att föra fram idéer och 
förslag som rör det egna boendet. De flesta av respondenterna upplever is-
tället att bostadsföretaget inte är intresserat av att höra deras åsikter eller att 
de åsikter som de för fram inte leder till några förändringar. När man tittar 
på dessa siffror måste man dock också väga in den ofta svåra arbetssituation 
som bostadsföretagen har när det gäller att tillfredsställa samtliga hyresgäs-
ters krav på service och bemötande. 

Information om den egna stadsdelen. På vilket sätt får de boende informa-
tion om vad som är på gång i deras kommun- och stadsdelar? Hur ser infor-
mationsspridningen ut och vilka tar del av informationen? 

Av respondenterna i Hjällbo var det vanligaste sättet att få information 
om vad som var på gång i den egna stadsdelen via lokaltidningar (40,1%) 
medan det för respondenterna i Rosengård var via familj, släkt och vänner 
(35,8%). Endast 1,9% av respondenterna i Hjällbo och 4,2% av responden-
terna i Rosengård uppgav att de brukade få information om vad som hände i 
den egna stadsdelen från föreningar i området (se tabell 36 nedan). 
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Tabell 36. På vilket sätt brukar respondenterna oftast få information om den egna stadsdelen i %

Sätt att få information på    Hjällbo Rosengård     

Familj, släkt och vänner   35,8 35,8
Föreningar     1,9   4,2
Lokaltidningar   40,2 35,0
Information på anslagstavlor  15,6 13,9
Internet     3,4   8,1
Annat     3,1   3,0  

Totalt     100  100
Antal     416  664 

Ungefär var tredje respondent i både Hjällbo och Rosengård brukar oftast 
få information om vad som händer i den egna stadsdelen från familj, släkt 
och vänner. Även lokaltidningar står för en betydande del av informations-
spridningen i områdena. Lokaltidningar, t.ex. Mångfald Hjällbo som delas 
ut till de boende i Hjällbo, fungerar också som informationskanaler mellan 
t.ex. stadsdelsförvaltningen och de boende i området. Även information på 
anslagstavlor uppmärksammas av de boende: fler än var tionde respondent 
uppger att de oftast brukar få sin information om vad som händer i stadsde-
len från dessa. Endast några få procent av respondenterna uppger föreningar 
i området som huvudsakliga informationskällor. 
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DE BOENDE OM 
VAD SOM BEHÖVER GÖRAS 

I Hjällbo- och Rosengårdsenkäten ställde vi en fråga till de boende om vad 
de ansåg skulle behöva göras för att förbättra situationen i den egna stadsde-
len. Svaren på denna öppna fråga har grupperats i ett antal underkategorier. 

Hjällbobornas syn på situationen i den egna stadsdelen. Hjällbobornas 
åsikter om vad som behöver göras för att förbättra situationen i den egna 
stadsdelen kan sammanfattas i följande punkter med citat hämtade från 
enkätsvaren. Procentandelen visar andelen respondenter som har uppgett 
varianter av denna åtgärd i sitt svar. 

• Minska segregationen och få fler etniska svenskar att flytta 
 till Hjällbo (25%) 
 ”Blanda ihop svenskar och invandrare så att dom får lära känna varandra och 
 mumgås.” 
 ”Det skulle ordnas gårdsfester, så man fick möta sina grannar. Om alla kände 
 varann skulle det bli mindre bråk. Om föräldrarna lär känna vuxna från andra 
 kulturer, så lär sig deras barn att man inte behöver tycka illa om någon bara för att 
 den tillhör en viss etnisk grupp.” 
 ”Motverka segregation genom att inte samla alla invandrare i Hjällbo.” 

• Satsa på barn och ungdomar samt få föräldrarna att ta hand som sina barn
 och ungdomar och se till att de har någonting att göra på kvällar, helger
 och lov (16,3%) 
 ”Alla föräldrar måste ta ansvar för sina barn, ungdomar!” 
 ”Svårt. Börja längst ner med barn och ungdomar. Mer fritidssysselsättningar. Se 
 till att dom som har problem i skolan eller är bråkiga och stökiga får hjälp och stöd.” 
 ”Flera aktiviteter för ungdomar. Flera ungdomar som får chansen att öppna eget.” 

• Jag vet inte/vet ej (10,3%) 
 ”Jag vet faktiskt inte, det känns som om alla olika idéer har testats.” 
 ”Vet ej! Jag skall ändå flytta därifrån.” 
 ”Vet faktiskt inte, men jag tycker dom som försöker att göra det har gjort ett 
 bra jobb.” 

• Minska brottsligheten och öka tryggheten i området (9,3%) 
 ”Göra något åt kriminaliteten. Miljön måste bli tryggare för mina barn så att de 
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 vågar vara ute.” 
 ”Patrullerande poliser eller vakter som åker och går runt så som slipper gå och 
 vara rädd.” 
 ”Vi har ju Trygghetsgruppen vandrande här genom Hjällbo så det verkar vara 
 bättre än förr. Men bättre skulle det vara om ibland kanske två gånger i månaden 
 kom poliser också och promenerade genom centrumet.” 

• Minska arbetslösheten och få fler Hjällbobor i arbete (8,7%) 
 ”Om fler här fick arbete skulle hopplösheten minska lite.” 
 ”Folk skulle behöva jobb, annars tycker jag att Hjällbo som stadsdel satsar väldigt 
 bra på att få oss medborgare att känna oss delaktiga. Att Hjällbo jobbar aktivt för
 att förbättra stadsdelen.” 
 ”Dessutom bör fler få tillfälle att arbeta. I Hjällbo (i Sverige rättare sagt) finns 
 extremt kompetenta invandrare som dessvärre blir nekade de otaliga jobb de söker. 
 Detta är ett enormt stort problem.” 

• Ställ krav på de boende att följa lagar och regler (8,7%) 
 ”Sluta dalta med hyresgäster som missköter sig i sin boende (följer inte 
 regelverket).”  
 ”Hjällbobostaden måste bli hårdare mot dom som inte sköter sig.” 
 ”Lite bättre ordning på gårdarna, behövs ansträngningar även från de boende. Få 
 folk att känna sig delaktiga, att deras åsikter värderas.” 

• Minska nedskräpningen i området (6,7%) 
 ”Hjällbo saknas renhet! Människor som kan inte håla renhet i Hjällbo måste de 
 betala hög böter.” 
 ”Bättre renhållning, bättre belysning utomhus vid gångvägarna.” 
 ”Lära barn att inte skräpa gården.” 

• Öka känslan av delaktighet (enstaka svar)
 ”Större inflytande för dom som bor i Hjällbo när man skall fatta beslut. Rösta om 
 saker som skall göras i Hjällbo. Att inte spendera pengar på onödiga saker som en 
 fontän.”  
 ”Politikerna samt Hjällbobostaden bör tillsammans lyssna på åsikter, idéer, 
 problem m.m. från boende i Hjällbo.” 
 ”Det är ett hopplöst fall. Ingen gör nåt åt det och ni lyssnar inte på vad vi har att 
 säga.”  

• Åsikter om storstadsarbetet (enstaka svar)
 ”Storstadssatsningen har inte, enligt min mening, gett något till Hjällboborna, 
 förutom ansiktslyft av omgivningen. Enormt mycket pengar har betalats till köpta 
 tjänster som kunde lika gärna kunnat utföras av arbetslösa Hjällboborna.” 
 ”Även om man jobbar på bra här ute så är det ett segregerat område. Det är ett 
 politiskt problem. Storstadspengar ger möjligheter, men det är ingen slutlig lösning. 
 Det handlar om klass i slutändan ändå.” 
 ”Det blir svårt att förändra här! Jag tror att systemet vinner på att ha dessa 
 ”Hjällboar”. Genom att vi bor så tätt och många olika kulturer och religioner har
 blandats, blir det noll utveckling för oss som individer. Majoriteten är vi från 
 tredje världen.” 
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• Övriga åsikter (enstaka svar)
 ”Det har egentligen skett en enorm skillnad (positivt) finare gårdar, rent m.m. Vad
 som kan göras är väl att se till att alla lampor/lyktstolpar fungerar som de ska (så 
 det blir ljusare på kvällen).” 
 ”Lära folk ta ansvar. Att inte skräpa ner, att göra gemensam manifestation mot 
 våld, att ha möte med politiker om hur vi skall ge Hjällbo ett gott rykte. Vi är trötta 
 på alla tidningar som beskriver Hjällbo som dåligt. Vi vet att det inte är sant!” 
 ”Jag tycker det är bra så som det är.” 
 ”Avskeda varenda en som missbrukar sin maktposition. Personer som hävdar 
 sig själva och som använder systemets medel till sig själva har begått ett större brott, 
 kanske inte juridiskt, men väl moraliskt, mot alla andra hederliga medborgare.”

Rosengårdsbornas syn på situationen i den egna stadsdelen. Rosengårds-
bornas åsikter om vad som behöver göras för att förbättra situationen i den 
egna stadsdelen kan sammanfattas i följande punkter med citat hämtade 
från enkätsvaren. Procentandelen visar andelen respondenter som har upp-
gett varianter av denna åtgärd i sitt svar.

• Satsa på barn och ungdomar samt få föräldrarna att ta hand som sina 
 barn och ungdomar och se till att de har någonting att göra på kvällar, 
 helger och lov (23,6%) 
 ”Föräldrarna måste engagera sig mer i sina barn. Låta de föräldrar vars barn 
 o tonåringar förstör betala. Sänd ut information vad skadegörelse kostar. Satsa 
 mer på skolorna, fritidsgårdar, flera (billiga!) fritidsaktiviteter, ställ store krav 
 på föräldrarna och aktivera vuxna mer – ger de jobb så att vi inte förlora nästa 
 generation (barnen).” 
 ”Fler fritidsgårdar till barn/ungdomar. Satsa mer på ungdomar så de ej hamnar 
 på den kriminella sidan. Man måste ha fritidsgårdar öppna!! Stängda 
 fritidsgårdar = mer ungdomsbrottslighet!!” 
 ”Fler föräldrar ute på kvällarna, skolorna öppna längre, fler fritidsgårdar, hårdare
 straff, straff även för yngre, samhällstjänst inte böter. Skolan, förskolan är katastrof.
 Blanda oss med svenskar. Bra lärare behövs.” 

• Minska arbetslösheten och få fler Hjällbobor i arbete (18,1%) 
 ”Det är en samhällsfråga. Arbeta med attitydfrågor, människorna i Rosengård 
 behöver integrerats mer i samhället, men det är svårt då det råder brist på arbete. 
 Arbete är ett sätt att komma in i samhället. Fler hade flyttat om de fått arbete.” 
 ”Arbetslösheten är en av de orsakerna som påverkar situationen i Rosengård.” 
 ”Att hitta jobb för arbetslösa, är bättre och säkrare istället för 5-6 veckor kurser. 
 Ge oss ’vanliga’ jobb.” 

• Minska brottsligheten och öka tryggheten i området (17,2%) 
 ”Polisen måste kontrollera mycket mer Rosengård, och de måste ha hårdare straff 
 för dem som gör brott.” 
 ”Fler närpoliser som kan patrullera på området på kvällarna. Öppna fler 
 fritidsgårdar så att ungdomar har någonstans att ta vägen så att man slipper 
 gängbildningar utomhus!” 
 ”Behåll närpolisen. Fler patrullerande poliser i parker och grönområden även 
 kvällar och helger.”  
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• Minska segregationen och få fler etniska svenskar att flytta till 
 Hjällbo (15,1%) 
 ”Fler svenskar för att barnen ska få svenska kompisar och prata bättre svenska.” 
 ”Samla inte alla flyktingar på ett ställe – det blir ingen tillhörighet då.” 
 ”Jag tycker att det skulle finnas mer svenskar i Rosengård, att vi skulle vara både 
 invandrare och svenskar här. Inte bara invandrare.” 
 ”Det är fel att det bor bara invandrare på Rosengård. Man måste ha svenska 
 grannar för att kunna säga att vi bor i Sverige. Ibland känner jag mig som om jag 
 bor i Bosnien.” 

• Jag vet inte/vet ej (10,8%) 
 ”Jag vet inte men något måste göras.”
 ”Jag vet inte. Vi har det bra här.” 
 ”Vet faktiskt inte, för det känns som att ju mer man kämpar, desto värre är det.” 

• Ställ krav på de boende att följa lagar och regler (6,7%)
 ”Allting i princip. Folk ska inte bara veta om sina rättigheter i samhället, det finns 
 även skyldigheter som den enskilda individen behöver veta. Respekt för 
 varandra!!!” 
 ”Större krav på socialbidrag. Människorna ska ta ansvar för sina handlingar. 
 Hårdare lagar och regleringar.” 
 ”Folk måste respektera varandra och följa reglerna. De som bryter mot regler skall 
 straffas för att inte göra om det.” 

• Minska nedskräpningen i området (3,5%)  
 ”Dåligt städat. Miljöfrågor måste tas på allvar.” 
 ”Rensa gatorna och cykelbanor så det ser rent ut.” 
 ”Böta vid förstörelse och nedskräpning.” 

• Öka känslan av delaktighet (enstaka svar)
 ”Det behövs göras mycket. Men mina uttalanden hjälper inte, därför vill jag inte 
 uttala mig.” 
 ”Ingen aning! Det vill jag, men ingen lyssnar på mina idéer! Jag kan inte göra 
 ingenting men kommunen och myndighet kan gör allting.” 
 ”Jag tycker att man ska träffas en gång i månaden med kommunens eller med 
 polismyndigheten för att samarbeta föräldrar och ungdomar, eller ställa frågor, så 
 att det blir lugnt i Rosengård.” 

• Åsikter om politiker och tjänstemän (enstaka svar)
 ”Viktig förutsättning: att politiker känner till förhållanden i Rosengård, en fördel 
 om de hade bott här. Problemen måste ses inifrån, inte utifrån.”  
 ”Förklara för de flesta politiker vad moral är för någonting.” 
 ”Ingen tar ansvar, varken politiker eller föräldrar. Släng ut politikerna härifrån.” 

• Övriga åsikter (enstaka svar)
 ”Alla bör begripa vad självansvar är för något. Inte bara befolkningen, utan
 politikerna också.” 
 ”Att man visar en positiv bild av Rosengård. Se vilka möjligheter det finns här 
 – inte problem. Ge ett värde till barn och ungdomar – visa att det finns hopp i det 
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 svenska samhället.” 
 ”Att Rosengård behandlas som andra områden. Att folk som bor här tar ansvar för 
 att förbättra miljön. Att staten bryr sig mer om detta område.” 
 ”Först förklara offentligt att Rosengård och dom som bor där tillhör Sverige och sen 
 arbeta som på andra svenska orter.” 
 ”Jag tycker att Rosengård är väldigt bra, och att tidningen koncentrerar sig för 
 mycket på att visa ”dåliga” Rosengård. Jag har inga förslag – utom att det behövs 
 mer gatubelysning.” 
 ”Ryktet måste försvinna, annars är allt ok.” 
 ”Samarbeta – det är bästa sättet för att förbättra situationen i Rosengård.” 
 ”Sätt invandrare tillsammans med svenska barn i olika stadsdelar så de får växa 
 upp tillsammans och acceptera varandra i ungdomen.” 
 ”Vilken situation? Att folk är socilabidragsberoende? Jag tycker att man kan trivas  
 i Rosengård men först ska man trivas med sig själv. Mångfalden är helt underbart 
 och det är svenskar som måste acceptera att Sverige inte längre är bebott endast av 
 svenskar.” 

Övriga synpunkter. Under rubriken övriga synpunkter längst bak i Hjällbo- 
och Rosengårdsenkäten hade respondenterna möjlighet att lämna ytterligare 
synpunkter eller kommentarer. Nedan presenteras ett urval av dessa. 

• Hjällbo 
 ”Boende som deltar i storstadssatsningen har inte möjligheter att påverka. 
 De visas bara för myndigheten för att få pengar. I själva verket är det tjänstemän 
 som bestämmer allt. De flesta som blev anställda i projektet kommer från andra 
 områden.” 
 ”Hoppas detta projekt kan leda till något bra och lycka till i framtiden. Livet är det 
 man gör det till.” 
 ”Jag skulle inte vilja att mina barnbarn växer upp här, jag tycker att ni kan prova 
 och se hur det är att bo här ibland. Det är inte roligt att höra gap och skrik hela 
 tiden.” 
 ”Jag vill verkligen påverka Hjällbo. Jag har bott här sen jag kom till Sverige. 
 Jag är även bra på att komma med förslag.” 
 ”Jag är gärna med om ni behöver idéer om hur området ska utvecklas till det 
 positiva, för hittills har det alltid varit utomstående som bestämt och totalt 
 misslyckats med att förbättra området!” 
 ”Om jag engagerade mig skulle jag nog kunna påverka mer.” 
 ”Gör man inget, så kommer det att bli ghetto. Gör nåt! Kasta ut dem som 
 missköter sig!” 
 ”Satsningen har inget att göra med med hur jag upplever Hjällbo, det har blivit 
 dåligt sedan Hjällbobostaden tog över.” 
 ”Synd om dom som gör detta projekt, det kommer inte att ändra nånting i vår 
 stadsdel.” 
 ”Trivs mycket bra i Hjällbo, men man får nästan be om ursäkt när man besvarar 
 frågan var man bor. Det är sorgligt och situationen som är i invandrartäta förorter
 kommer att i framtiden vålla samhället stora problem om ingenting görs – 
 snarast!”  
 ”Ville bara säga tack för att ni bryr om vad folket i Hjällbo tycker och vill.” 
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• Rosengård 
 ”Det enda jag skulle vilja säga att någon borde göra något åt Rosengård. 
 Det har gått för långt.” 
 ”Det var bra att någon har frågat mig om ”Vad tycker jag?” 
 ”Det är viktigt att förbättra situationen här i Rosengård genom mer 
 uppmärksamhet, omtanke av storstadssatsning och att uppmuntra och tvinga folket 
 att samarbeta med det.” 
 ”Föräldrarna skulle engageras mer i uppfostran och ha koll på vad ungdomar gör.” 
 ”Har boet i Danmark i 18 år, flyttede til Sverige på grund af diskriminering, 
 er blevet modtaget godt her i Sverige. Tak!” 
 ”Invandrare måste få mer kunskaper om svenska samhället och svenskarna 
 om invandrarnas kulturer/traditioner osv. Mera integration, det är fel att alla 
 invandrare väljer/eller är tvungna att bo på ett o samma ställe likaså gäller 
 svenskar.” 
 ”Jag hoppas att genom att svara på denna blankett kommer det att hända saker och 
 ting på Rosengård snarast i en positiv riktning. Det är nämligen inte första gången 
 man har blivit tillfrågad om att försöka påverka situationen i Rosengård. Men det 
 har aldrig hänt någonting.” 
 ”Politiker bör vara lite oftare bland allmänheten och tala med folk. Framställ 
 inte Rosengård som ett ställe där det bara händer negativa saker. Fler aktiviteter 
 åt ungdomar.” 
 ”Rosengård är en tickande bomb! Det måste stoppas med alla medel.” 
 ”Tack för att ni bryr er om Rosengård.” 
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SLUTORD

Att sammanfatta hur underifrånperspektivet har tillämpats i Fittja, Hjällbo 
och Rosengård är inte alldeles enkelt. Även om det finns mycket som förenar 
de tre kommun- och stadsdelarna när det gäller arbetet med att få de boende 
att, i högre utsträckning än idag, delta och känna sig delaktiga i det lokala 
förändringsarbetet så finns det också skillnader i hur de boende upplever att 
detta arbete har bedrivits. 

Att mäta de boendes delaktighet och deltagande är ingen enkel uppgift. 
Delaktighet är en variabel som inte så lätt låter sig mätas. Det handlar sna-
rare om att mäta en känsla eller en subjektiv upplevelse av delaktighet.

Att mäta deltagande är något lättare, men ändå förenat med vissa svårig-
heter. Att mäta valdeltagande är en sak, men att mäta de boendes demokra-
tiska deltagande mellan de allmänna valen är en annan och svårare uppgift. 
Var går gränsen för ett aktivt deltagande och hur mycket måste man som 
boende engagera sig för att definieras som aktiv? 

Även själva begreppet underifrånperspektiv lämnar många frågetecken 
efter sig. Vad menas egentligen med ett underifrånperspektiv och vems 
perspektiv är det man syftar på? Är det de boendes perspektiv man åsyf-
tar kanske det vore mer konstruktivt att kalla det för ett boendeperspektiv 
istället. Då undviker man den under- och överordning som ordvalet annars 
riskerar att associeras med, dvs. att prefixet under i det här fallet innebär att 
de boende står under tjänstemän och politiker i rang och således inte är att 
betrakta som jämbördiga parter i det pågående förändringsarbetet. Un-
derifrånperspektivet riskerar därmed att markera ett maktförhållande där 
positionerna är på förhand givna och inte förhandlingsbara. 

En annan fråga som man måste ställa sig är vilket syfte man har med att 
vilja öka deltagandet? Ska man öka deltagandet enbart för deltagandets 
skull eller är det viktigare att de som deltar också känner sig delaktiga i det 
arbete som bedrivs? Ett lågt deltagande, mätt enligt vissa variabler, behöver 
inte betyda att de boende saknar en känsla av delaktighet utan kan istället 
bero på att de söker sig andra vägar än de traditionella för att uttrycka sin 
delaktighet. Den riktigt svåra utmaningen för de lokala aktörerna är istäl-
let att nå dem som i vanliga fall inte brukar delta i möten, aktiviteter och i 
allmänna val. Det är till dem som resurserna behöver riktas medan ”eldsjä-
larna” och de redan aktiva behöver stimuleras med andra metoder. 

Att analysera orsakerna till det låga valdeltagandet i Fittja, Hjällbo och 
Rosengård kräver en förståelse för hur de boendes livssituation i dessa områ-
den ser ut. Att förvänta sig ett högt deltagande från människor som kämpar 
mot hög arbetslöshet, otrygghet och socialt utanförskap är inte rimligt i 
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dagens läge. Att aktivt gå och rösta förutsätter en tilltro till politikernas vilja 
och förmåga att förändra situationen i de aktuella kommun- och stadsde-
larna. Om man då som boende upplever att politikerna inte har infriat ens 
förväntningar eller fullgjort sina skyldigheter gentemot de boende i områ-
det kan följden bli en känsla av maktlöshet som i värsta fall kan resultera i 
politisk apati och likgiltighet. Att skapa ett kontrakt mellan politiker och 
boende med rättigheter, skyldigheter och ansvar från bägges sida kan vara 
en väg att gå för att lösa de problem som finns. 

Enkätundersökningen visar att det finns såväl likheter som skillnader 
mellan de boendes upplevelser av situationen i Fittja, Hjällbo och Rosen-
gård. Det som förenar de tre områdena är bl.a. de boendes känsla av makt-
löshet och utanförskap till följd av bl.a. hög arbetslöshet, segregation och 
otrygghet. Det har skett en positiv utveckling i dessa områden under de 
senaste åren med många lyckade projekt och satsningar men det finns också 
exempel på mindre lyckade satsningar. Orsakerna till dessa misslyckanden 
har framför allt att göra med att satsningarna har varit dåligt förankrade i 
kommun- och stadsdelarna, att de har styrts av oklara och omätbara mål 
och att de positiva effekterna i vissa fall har uteblivit helt eller nästan helt. 
Ibland har dock satsningar vars mål inte har uppfyllts istället genererat 
positiva sidoeffekter inom andra områden. T.ex. kan en misslyckad satsning 
att öka valdeltagandet ha medfört att andra former av deltagande har ökat 
istället. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att variabler som utbildning, 
språkkunskaper, vistelsetid i Sverige, trygghet och trivsel påverkar deltagan-
det och känslan av delaktighet positivt. Samtidigt är det vanligare att inrikes 
födda, högutbildade och personer som har bott länge i kommun- och stads-
delarna deltar i högre utsträckning än andra i förändringsarbetet. Det som 
förenar Fittja, Hjällbo och Rosengård är att det är en kärna av aktiva boende 
som står för en betydande del av deltagandet i såväl lokala möten och aktivi-
teter, i de allmänna valen och som respondenter i vår enkätundersökning.      

När nu storstadspolitiken inlemmas i ordinarie strukturer är det viktigt 
att politikerna och tjänstemännen lyssnar och tar till sig de boendes åsik-
ter, synpunkter och förslag på hur man tillsammans ska arbeta för att öka 
deltagandet och delaktigheten i det förändrings- och utvecklingsarbete som 
pågår. Det är enbart genom att få med sig de boende i detta viktiga arbete, 
få dem att känna sig delaktiga och låta dem få vara med och påverka utveck-
lingen som en varaktig och positiv förändring i Fittja, Hjällbo och Rosen-
gård på sikt kan uppnås.  


