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Förord

Målen för integrationspolitiken är lika rättigheter och möjligheter för
alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med
mångfalden som grund och en samhällsutveckling som präglas av ömsesidig
respekt och tolerans. 

En viktig aspekt för att uppnå målen är att värna om grundläggande demokra-
tiska värden. Valdeltagandet är kärnan i den svenska demokratin och det är där-
för oroande att många utländska medborgare inte röstar. Det finns flera
kommunala exempel på hur man försökt att öka valdeltagandet bland invånare
med utländsk bakgrund, genom olika projekt. 

Sedan 1996 bedriver Invandrarförvaltningen i Göteborg ett Demokratiprojekt
med Anders Martinson som ansvarig ledare. Direktiven är att stärka invand-
rargruppernas delaktighet och inflytande i demokratifrågor inom Göteborg. I
uppdraget ingår att sammanställa och analysera valdeltagandet bland röstbe-
rättigade utländska medborgare. Särskilt betonas att utvärdera valresultaten i
utsatta bostadsområden inom kommunen.

Under vintern och våren 1999 har Christer Jonsson varit anställd som arbets-
praktikant vid förvaltningen. Anställningen gjorde det möjligt för Invandrar-
förvaltningen att genomföra en fördjupad analys av de utländska medborgarnas
valdeltagande i 1998 års kommunval. Denna skrift är ett resultat av detta arbete.
Kartläggningen har visat att valdeltagandet i vissa distrikt understigit den nivå
som Storstadskommittén av år 1997 ansett som oroväckande för samhällsför-
troendets bevarande. Författaren konstaterar vidare en nedgång i valdeltagande
bland röstberättigade utländska kvinnor och ungdomar i de invandrartäta stads-
delarna. I vissa centralt belägna valdistrikt med få invandrare har valdeltagan-
det bland utländska medborgare däremot stigit, i jämförelse med kommunvalet
1994.

Integrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka valdeltagandet
i utsatta områden och i anslutning till uppdraget fick verket kontakt med Christer

UTLÄNDSKA MEDBORGARES VALDELTAGANDE 1



Jonsson. I samråd med författaren beslöt Integrationsverket att bekosta publi-
ceringen av den första delen av en mer omfattande studie som författaren
genomfört. Rapporten i sin helhet finns att tillgå på Invandrarförvaltningen i
Göteborg eller via Integrationsverket i Norrköping.

Göteborg den 20 augusti 1999 Norrköping den 20 augusti 1999

Inga-Lill Börjesson Lars Stjernkvist
ordförande i invandrarnämnden generaldirektör
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Med fokus på enskilda valdistrikt
Tre sammanfattande punkter
• Valdeltagandet bland röstberättigade utländska medborgare sjunker generellt inte i valdistrikt
där ursprungsbefolkningen dominerar (i jämförelse med valet 1994). 

• I invandrartäta distrikt har valdeltagandet bland röstberättigade utländska kvinnor minskat
markant (i jämförelse med kommunvalet 1994).

• Ungdomar med utländskt medborgarskap uppvisar i vissa valdistrikt dramatiskt låga röstetal
vid valet 1998.

Introduktion
Valet 1998 visade jämförelsevis låga tal för valdeltagande i såväl riksdagsval som till kommunala
representationer. Tidigare sammanställningar av Demokratiprojektet vid Göteborgs invandrar-
förvaltning visar att gruppen icke röstande nu är det största ”partiet” i flertalet av kommunens
församlingar. Därför är det en angelägen uppgift att närmare belysa vilka grupper bland väljarna
som vänder den representativa demokratin ryggen. 

Valdeltagandet bland socialt och kulturellt marginaliserade väljargrupper är lägre än hos mer
etablerade skikt i samhället. Vi finner en större andel med låga socioekonomiska resurser bland
personer med utländsk bakgrund1 än för befolkningen i sin helhet. 

Rapporten tar upp frågor kring processer av marginalise-
ring och segregation i det svenska samhället. Samhällets
övergripande utveckling leder också till vardagsvillkorens
skilda utfall i det lokala rummet. Utifrån hur levnadsför-
hållanden och befolkningssammansättning fördelar sig
olika i några undersökta primärområden i landets västra
storstadskommun, belyses sedan valdeltagandet bland
röstberättigade utländska medborgare i  ett urval val-
distrikt belägna inom dessa primärområden. 

Rapporten tar utgångspunkt i insamlade uppgifter om
huruvida de röstberättigade utländska medborgarna ut-
nyttjat sin rösträtt eller ej vid de lokala valen 1994 och
1998. Detta med särskild fokus på valresultatet vid tolv
valdistrikt i Göteborg. 

Syfte och vidare intentioner
Syftet med kartläggningen är att fånga övergripande mönster i valdeltagandet bland röstberät-
tigade utländska medborgare vid 1994 och 1998 års lokala val i Göteborgs kommun. Studien bely-
ser hur variabler som valdistrikt, kön och ålder varierar med valdeltagandet inom nämnda
kategori av valmanskåren. 

Avsikten är att gå vidare med en mer omfattande studie för att nå djupare insikter om hur per-
soner med utländsk bakgrund är delaktiga i sociala, kulturella och politiska sammanhang. 

Studien är en beställning från Demokratiprojektet vid Göteborgs invandrarförvaltning. Projektet
har som uppdrag att finna former och åtgärder som leder till ett ökat politiskt deltagande bland
kommuninvånare med utländsk bakgrund, samt att stödja aktiviteter som befrämjar demokra-
tisk delaktighet inom olika etniska grupper i kommunen. Dessutom strävar projektet att tillföra
kunskaper om olika initiativ som har som mål att stärka den politiska integrationen mellan
befolkningsgrupper i kommunen. Detta genom samverkan med invandrarnas organisationer
och andra verksamhetsformer – offentliga såväl som enskilda –  inom Göteborgs kommun.
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Undersökningsgrupp
Undersökningsgruppen utgörs av de utländska medborgare som har rösträtt i svenska kommun-
och landstingsval, men inte i riksdagsval. Studien omfattar alltså röstberättigade personer som
ej är svenska medborgare, men är folkbokförda i landet sedan minst tre år före valdagen.2

Röstberättigade med ett tidigare utländskt medborgarskap och som senare erhållit svenskt med-
borgarskap är inte möjliga att urskilja i vallängden. De ingår därför inte i kartläggningen; ej heller
är ursprungsland möjligt att fastställa ur samma informationskälla. 

Tillvägagångssätt
Studiens empiriska underlag utgår från vallängdens noteringar om röstande eller ej i valen 1994
och 1998. Vallängderna är arkiverade hos valnämnden vid Göteborgs stadskansli. Underlaget är

manuellt framtaget och bearbetat.3 Undersökningen
omfattar samtliga väljare i de distrikt som valts ut (enligt
ovan nämnda personkriterier för röstberättigade utländska
medborgare). Urvalet av distrikt är baserat på övervägan-
den av problemsökande art. Utgångspunkterna för urvalet
diskuteras nedan.

Sammanställningen av valresultaten vid de sex valdistrik-
ten syftar till att ur röstlängdens uppgifter finna infalls-
vinklar för att nå en översiktlig förståelse över valbeteendet
i den del av valmanskåren som har utländskt medborgar-
skap. Detta med utgångspunkt från jämförelsen med
valdeltagandet mellan olika valdistrikt i Göteborg. De pri-
märområden som valdistrikten tillhör representerar vitt
skilda levnadsförhållanden och etniska sammansätt-
ningar. 

Den statistiska bearbetningen skall främst ses som ett red-
skap för att nå fram till fruktbara reflexioner över tenden-
ser i de utländska medborgarnas röstande. I vissa fall är
beräkningar i procent inte meningsfulla, då antalet röst-
berättigade utländska medborgare är få. Detta gäller sär-

skilt för valdistrikten i de sydvästra delarna av Göteborg, och i vissa underkategorier i urvalet. 

I den andra delen (som finns i den fullständiga rapporten, se förordet) fördjupas diskussionen
kring de resultat som den inledande studien visat på. Sex nya valdistrikt tillför ett mer omfat-
tande underlag för att pröva giltigheten i de slutsatser som dragits av grundmaterialet. I del II
återkommer också en utförligare metoddiskussion. Inför de tolkande avsnitten tillförs också en
teoretisk analysram. 

Variabler och undersökta kategorier
Förutom skillnader i valdeltagandet mellan kommunvalen år 1994 och 1998 bland röstberätti-
gade utländska medborgare samt jämförelser mellan utvalda valdistrikt, kan man också utlösa
ålder och kön av vallängden.

Några ord om åldersindelningen är här av intresse. Till gruppen ungdomar räknas de röstbe-
rättigade utländska medborgare som inte uppnått åldern 27 år under valåret. Dessa ungdomar
har blivit röstmyndiga under en period då en djupgående sysselsättningskris präglat landet. De
annorlunda uppväxtvillkor som samhällskrisen medfört har vi antagit vara en bakomliggande
faktor som påverkar benägenheten att delta i val. Samhällets förändrade villkor ser vi särskilt
påverka de unga som varken fått ett fäste i vuxensamhället i form av arbete, eller deltar i lång-
varig utbildning.

En förmodat mer etablerad vuxengrupp utgör personer i intervallet från 27 år upp till 59 år.
Denna ålderskategori ser vi i större utsträckning vara knuten till arbets- och familjelivet än de
yngre. De äldre, från 60 år och uppåt, har inte närmare granskats i undersökningen. 
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Valdistrikt som ingår i den problemsökande studien, urvalskriterier 
Valdistrikten har valts ut på grundval av att de vid en indelning sinsemellan förevisar tydliga kon-
traster i olika kontextuella faktorer. Uppdelningen försöker spegla tre olikartade sociala miljöer
som gestaltar olika grundbetingelser för människors vardagsliv, såsom boendemiljö och möj-
lighet att försörja sig genom yrkesarbete. 

Med rapportens tema som utgångspunkt är emellertid den första indelningsgrunden uppgifter
om valdeltagandets skilda omfattning inom Göteborgs kommun – d v s de valdistrikt som har
de lägsta respektive de högsta talen för valdeltagande gällande samtliga röstberättigade med-
borgare. 

Indelningen urskiljer också systematiska skillnader för variabler som t ex förvärvsfrekvens och
andel familjer med socialbidrag i de primärområden som valdistrikten tillhör. Dessutom har hän-
syn tagits till andelen invånare med utländsk bakgrund i de olika primärområdena.4 En tredje
indelningsgrund är de politiska partiernas skilda förankring i väljarkåren.

Invandrartäta områden
Bergsjön 1 och Gunnared 1
De bostadsområden som ovan nämnda valdistrikt tillhör kännetecknas i den yttre miljöbe-
skrivningen av flerfamiljshus byggda under det s k miljonprogrammets årtionde. Distrikten är
belägna vid Göteborgs nordöstra kommungräns och i SDN-områden med en hög invandrar-
täthet. När vi även räknar in  f d utländska medborgare, har den administrativa enheten SDN
(stadsdelsnämnd) Bergsjön över 57 procent med denna bakgrund – d v s personer med utländsk
anknytning enligt den definition som tillämpas i Göteborgs stads officiella statistik. I SDN
Gunnared är siffran dryga 51 procent. De två distrikten har valts ut för att de uppvisar de gene-
rellt lägsta röstetalen i Göteborg vid valet 1998. I Bergsjön 1 röstade 35,9 procent i de lokala valen,
medan procentsiffran för Gunnared 1 var 40,7 procent.

För Bergsjön 1 finns mer ingående uppgifter angående
socioekonomiska och etniska faktorer genom en nyss
avslutad inventering av stadsdelen med namnet ”Hur ser
Bergsjöns framtid ut?” En poäng i sammanhanget är att
basområde och valdistrikt helt sammanfaller. Av rappor-
ten om inventeringen framgår att 64 procent av bas-
områdets, tillika valdistriktets, invånare har utländsk
bakgrund. 37 procent av invånarna har utomeuropeiskt
ursprung. I jämförelse med andra basområden i stads-
delen, är andelen utomeuropeiska invandrare däremot
inte bland de högsta i Bergsjön 1. 

Stadsdelen Bergsjön har med bred marginal den lägsta
förvärvsfrekvensen av Göteborgs SDN-områden. Den
låga förvärvsgraden gäller särskilt utländska medborgare.
I denna grupp förvärvsarbetade endast 21 procent i
åldersgruppen 20-64 år (för hela Göteborg var snittet 36
procent i samma sociala kategori). Procenttalet för ande-
len icke förvärvsarbetande är inte heller utpräglat lågt för
Bergsjön 1 i jämförelse med andra basområden i
stadsdelen. Vid mättillfället 1996 saknade 71 procent av
distriktets invånare mellan 20 och 64 år förvärvsarbete. I
andra basområden inom stadsdelen saknade uppemot 87 procent förvärvsarbete. En historisk
tillbakablick visar på en stadig tillbakagång när det gäller graden av förvärvsarbete. Vid 80-talets
inledning förvärvsarbetade cirka tre av fyra av den vuxna befolkningen i det basområde som sam-
tidigt utgör valdistriktet Bergsjön 1. 

1996 var medelinkomsten 70 700 kr för områdets inkomsttagare. Basområdet belägger därmed
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andra plats beträffande relativa kostnader för socialbidrag.
21 900 kr per invånare betalades ut för detta ändamål
under 1996. Primärområdet Västra Bergsjön har emeller-
tid inte de mest utmärkande talen när det gäller familjer
med socialbidrag – siffran 28 procent gällande år 1995 har
indextalet 292 5 i förhållande till andra primärområden i
Göteborg. (Göteborgsbladet 98 är källa för sistnämnda
uppgift).   

Hur distriktets invånare fördelar sig på näringsgrenar när
det gäller sysselsättningen är av intresse för fördjupade
valanalyser. För Bergsjön 1 var relationstalet för sysselsatta
inom vård/social omsorg anmärkningsvärda 57 procent
för den minoritet som var i sysselsättning (år 1996). Siffran
för hela Göteborg var 17 procent. En annan faktauppgift i
rapporten är boendeomsättningen. Medianvärdet för
boendetid i en hyresrätt ligger mellan tre och fyra år (alltså
understigande en mandatperiod). Sammanfattningsvis
tecknar rapporten en dyster bild av stadsdelens framtid
om inte omfattande åtgärder vidtas.   

Stadsdelen Gunnared uppvisar inte samma låga värden på
socioekonomiska variabler som Bergsjön. Primärområdet
Gårdstensberget – som valdistriktet Gunnared 1 är en del
av – har dock bland Göteborgs lägsta värden för välfärdsindikatorer. Området har också en stor
etnisk spridning i befolkningen. Andel personer med utländsk bakgrund var för Gårdstensberget
71 procent. Andelen födda utom Europa var 29 procent år 1997. 

Medelinkomsten för inkomsttagare i primärområdet året 1995 var 94 400 kr. Familjer med
socialbidrag utgjorde 35 procent – indextalet 303 är betydligt högre än för primärområdet Västra
Bergsjön. Endast ca var tionde invånare hade en utbildning som omfattar mer än två års studier
efter gymnasiet. Förvärvsfrekvensen var 42 procent i hela åldersgruppen 20-64 år. I gruppen
utländska medborgare var siffran 28 procent. Vård och omsorg sysselsatte 23 procent av dem
som förvärvsarbetade, d v s en väsentligt mindre andel än i Bergsjön.  

Socialdemokraterna har i de norra valdistrikten ett starkt stöd i valmanskåren. Vid valet 1998 var
andelen röster för socialdemokraterna i Bergsjödistriktet 52,4 procent (vid valet 1994 var siffran
62,5 procent ). I Gunnared 1 röstade 53,9 procent på samma parti (65,3 procent vid valet 1994).

Områden i centrum med få invandrare
Karl Johan 6 och 7
Dessa två distrikt tillhör administrativt Majornas SDN (stadsdelsnämnd). Majorna betraktas som
en av de genuina och traditionella Göteborgsmiljöerna. Stadsdelen präglas av närheten till Göta
älvs utlopp.  Äldre flerfamiljshus – s k landshövdingehus – grupperade i traditionella stadskvar-
ter ger karaktär åt området. Distrikten representerar boendemiljöer där den infödda svenska
befolkningen är i klar majoritet. För primärområdet Kungsladugård – där de båda distrikten ingår
– uppgick andelen personer med utländsk bakgrund till 13 procent år 1997 (fyra procent av de
boende i området var födda utom Europa). 

Äldre sysselsättningsformer knutna till varvs- och tillverkningsindustri har fått ge vika för en upp-
seendeväckande hög andel anställda inom handel/transport. I Kungsladugård var  nära 43 pro-
cent i arbetsför ålder under 1995 sysselsatt inom den sistnämnda näringsgrenen. Hamnarbete
och sjöfart tycks fortfarande ge arbete åt en betydande del av områdets befolkning. Utmärkande
är också den relativt höga utbildningsnivån bland invånarna i Kungsladugård. I åldersgruppen
20-64 år hade 46 procent en lägsta utbildningsnivå av minst två år av eftergymnasiala studier.    

Kungsladugård uppvisar betydligt högre värden när det gäller välfärdsfaktorer än de två förra pri-
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märområdena. Måtten medelinkomst och förvärvsgrad ligger nära genomsnittet för Göteborg:
1995 var medelinkomsten för primärområdets inkomsttagare 131 600 kr (vilket innebär index-
talet 93). Förvärvsintensiteten var samma år 64 procent i åldersgruppen 20-64; indextalet för
kvinnornas förvärvsfrekvens var 101.

Tanken bakom att välja dessa centralt belägna distrikt – förutom att de visar värden på väl-
färdskomponenter som ligger nära kommunens medeltal – är att vänsterpartiet och miljöpar-
tiet här har sina starkaste fästen i Göteborg. Endast Masthugget 4 är mer tydligt framträdande
avseende denna politiskt ”rödgröna” dimension. Uppemot hälften av de röstberättigade i Karl
Johan 6 och 7 röstade på något av de nämnda partierna. I det senaste valet var vänsterpartiets
och miljöpartiets sammanlagda andel av rösterna 46,4 procent för Karl Johan 6, respektive 42,4
procent för Karl Johan 7.

Medelklassområden
Näset 1 och Askim 8 
Ovan nämnda valdistrikt skiljer sig gällande vardagslivets förutsättningar väsentligt främst mot
de nordöstra stadsdelarna. I de sydvästra delarna av Göteborg finner vi få invånare med utländsk
bakgrund. I primärområdena Näset och Billdal – där Askim 8 ligger – var andelen bosatta per-
soner med utomeuropeisk bakgrund mindre än två procent (personer med utländsk bakgrund
var ungefär sex procent totalt för både Näset och Billdal). Distrikten ingår i de skikt primärom-
råden i Göteborg som har högst medelinkomst per inkomsttagare. Billdals siffra för denna väl-
färdsaspekt var  197 800 kr år 1995. Näset ligger något
lägre med sina 193 300 kr för den genomsnittlige
inkomsttagaren i arbetsför ålder (de två representerar
ändå inte de allra mest utpräglade primärområdena med
höga medelinkomster i Göteborgs kommun). 

Invånarna i de två distrikten bor övervägande i egna
småhus. I primärområdet Näset bodde nästan alla – 99
procent – i bostäder som de själva ägde. Billdal är inte lika
utmärkande i detta avseende, 86 procent av bostäderna
i detta primärområde var personligen ägda utan att ingå
i en bostadsrättsförening. I jämförelse med centrum-
distrikten är skillnader i utbildningsnivå inte lika påfal-
lande som de gällande medelinkomst och andel familjer
med socialbidrag. I Billdal hade 50 procent av befolk-
ningen en utbildningsnivå som motsvarar minst två års
utbildning efter gymnasiet. Primärområdet Näset ligger
lägre med 48 procent.

Kriteriet för valet av de två distrikten är det höga valdel-
tagandet. I Näset 1 röstade vid kommunvalet 1998 89,8
procent av de röstberättigade. Valdeltagandet i Askim 8
var 89,7 procent –  d v s de två högsta värdena för
Göteborgs kommun. De borgerliga partierna får i dessa
valdistrikt en överväldigande majoritet av väljarnas röster. I Näset 1 fick de  fyra borgerliga par-
tierna 65,5 procent av rösterna i det senaste valet; i Askim 8 fick de fyra partierna tillsammans
80,2 procent av rösterna.6  
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Resultat: Valdeltagandet bland 
röstberättigade utländska
medborgare vid sex valdistrikt 
i Göteborg

Lågt valdeltagande i de invandrartäta distrikten
Siffrorna nedan visar en entydig och markant nedgång i röstandet för röstberättigade utländska
medborgare i de invandrartäta valdistrikten i nordost. I valet 1994 röstade här cirka var tredje
av de utländska medborgarna som hade rösträtt i kommunvalet. Vid valet 1998 var det mindre
än var fjärde som utnyttjade sin rösträtt i Gunnared 1. I Bergsjön 1 går andelen röstande så långt
ner som till endast var femte bland denna kategori röstberättigade. 

Den representativa demokratins svårigheter att engagera en majoritet av valmanskåren fram-
träder tydligt i dessa två valdistrikt, åtminstone i den betydelsen att de röstberättigade går till
vallokalen. Särskilt märkbart blir detta när röstetalen för de röstberättigade utländska  . med-
borgarna redovisas. 

Enligt bakgrundsbeskrivningen är det invånare i dessa områden som är i störst behov av 
politiska beslut för att åstadkomma en jämnare fördelning av befolkningens levnadsvillkor, för
att på så sätt nå en bättre livssituation. 

De utländska medborgarnas valdeltagande har emellertid inte minskat mer i relativa tal, jäm-
fört med samtliga röstberättigade i de två distrikten. 

Tabell 1. Valdeltagande bland röstberättigade utländska medborgare vid valen 1994 och 1998 i valdistrikten Bergsjön 1 och
Gunnared 1. Antal och procent. Jfr med valdeltagandet bland samtliga röstberättigade i distrikten (procent).

Bergsjön 1 - 1994 Procent

Röstberättigade utl medborgare 310 röstat 101 32,6
Andel röstande totalt (54)

Bergsjön 1 - 1998

Röstberättigade utl medborgare 464 röstat 92 19,8 - 12,8
Andel röstande totalt (33)

Gunnared 1 - 1994

Röstberättigade utl medborgare 368 röstat 127 34,5
Andel röstande totalt (56)

Gunnared 1 - 1998

Röstberättigade utl medborgare 336 röstat 80 23,8 - 10,6
Andel röstande totalt (41)

Vad gäller denna stora nedgång i valdeltagande kan vi än så länge endast uttala oss utifrån gene-
rella antaganden. Upplevelser av ett förstärkt utanförskap under 90-talets sysselsättningskris spe-
lar säkert här en stor roll – detta förhållande gäller sannolikt också för stora delar inom andra
befolkningsgrupper i dessa stadsdelar. Ett stort inflöde av flyktingar från Balkan och andra oros-
härdar i världen vid decenniets mitt har sannolikt haft en avgörande betydelse för det lägre val-
deltagandet. Dessa nytillkommande grupper har ännu inte hunnit – har kanske heller inte för
avsikt – att rota sig i den nya miljön. Detta kan vara skäl till att inte rösta i kommunvalet.7

I Karl Johan 6 och 7 stiger de utländska medborgarnas valdeltagande
En motsatt utveckling när det gäller valdeltagande uppvisar röstberättigade utländska med-
borgare i de centrala valdistrikt där den svenska ursprungsbefolkningen är klart dominerande
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i invånartal. I Karl Johan distrikt 7 har de röstberättigade med utländskt medborgarskap röstat
i en större omfattning i valet 1998 än de gjorde i det föregående valet, 1994. Det går stick och stäv
mot utvecklingen för det gängse valdeltagandet vid de lokala valen för Göteborg, men även jäm-
fört med svenska medborgare i riksdagsvalet i sin helhet.

Tabell 2. Valdeltagande bland röstberättigade utländska medborgare vid valen 1994 och 1998 i valdistrikten Kungsladugård 6 
och 7. Antal och procent. Jfr med valdeltagandet bland samtliga röstberättigade i distrikten (procent).

Karl Johan 6 - 1994 Procent

Röstberättigade utl medborgare 80 röstat  37 46,3
Andel röstande totalt (84)

Karl Johan 6 - 1998

Röstberättigade utl medborgare 80 röstat  38 47.5 +1,2
Andel röstande totalt (77)

Karl Johan 7 - 1994

Röstberättigade utl medborgare 90 röstat  28 31,1
Andel röstande totalt (80)

Karl Johan 7 - 1998

Röstberättigade utl medborgare 116 röstat  39 33,6 +2,5
Andel röstande totalt (72)

En rimlig förklaring till det ökade valdeltagandet kan vara att utländska medborgare som eta-
blerar sig i sådana här miljöer i större utsträckning inlemmas i en vardagstillvaro som de delar
med ursprungsbefolkningen. Samvaron i vardagen leder också till att deras valdeltagande när-
mar sig genomsnittet för valkretsen. En uppgift för en uppföljande studie vore att närmare kart-
lägga de utländska medborgarnas andel i de föreningar och olika former av regelbundna
aktiviteter som finns i området.8

Tvetydig utveckling i de sydvästra distrikten9

Beträffande valdistrikten i de sydvästra delarna av Göteborg är uppgifterna om de utländska
medborgarnas valdeltagande inte entydiga – här fordras också större material i undersökningen
för att kunna dra några generella slutsatser. 

Noteras bör att skillnaden i valdeltagande mellan utländska medborgare och samtliga röstbe-
rättigade i ovan nämnda valdistrikt är större än vad fallet var för de två föregående distriktsin-
delningarna. Att närsamhället utmärks av höga värden för socioekonomiska resurser och för
övrigt uppvisar en låg befolkningsandel med utländsk bakgrund, tycks inte i sig medverka till
att utjämna den relativa skillnaden i röstande mellan röstberättigade utländska medborgare och
dito svenska medborgare. 

Tabell 3. Valdeltagande bland röstberättigade utländska medborgare vid valen 1994 och 1998 i valdistrikten Näset 1 och Askim
8. Antal och procent. Jfr, med valdeltagandet bland samtliga röstberättigade i distrikten (procent).

Näset 1 - 1994. Procent

Röstberättigade utl medborgare 29 röstat  12 41,3
Andel röstande totalt (92)

Näset 1 - 1998.

Röstberättigade utl medborgare 28 röstat  15 53,6
Andel röstande totalt (90)

Askim 8 - 1994.

Röstberättigade utl medborgare 21 röstat 14 66,7
Andel röstande totalt (93)

Askim 8 - 1998.

Röstberättigade utl medborgare 33 röstat 14 42,4
Andel röstande totalt (90)
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Tidigare forskningsresultat visar att ett kortvarigt boende på platsen är den mest utslagsgivande
bakgrundsvariabeln för att förklara ett lågt valdeltagande. Denna tes verkar få stöd i sifferangi-
velserna för Askim 8 10.  En ny grupp röstberättigade utländska medborgare förefaller ha anlänt
sedan det föregående valet. Detta kan vara bakgrunden till det sjunkande procenttalet för grup-
pen röstberättigade med utländskt medborgarskap.

Skillnad i valdeltagande 
mellan utländska kvinnor och män 
i åldern 27 till 59 år 
Kvinnornas valdeltagande rasar i nordöstra distrikten
Uppgiften om de utländska kvinnornas lägre röstetal i de nordöstra distrikten är av uppseen-
deväckande slag – i Bergsjön 1 och Gunnared 1 har valdeltagandet för röstberättigade kvinnor
med utländskt medborgarskap så gott som halverats. Det relativt höga valdeltagandet vid 1994
års val kan förklaras med de utländska kvinnornas förhållandevis höga valdeltagande generellt
i detta val.

Vid valet 1998 verkar denna grupp ha avstått från att rösta av orsaker som inte helt kan faststäl-
las utifrån valstatistiken. Enligt en tolkning av valresultatet förefaller få av de nyinflyttade kvin-
norna med utländskt medborgarskap, liksom av de utländska kvinnor som blivit röstberättigade
under mandatperioden 1994 – 1998, att ha röstat i 1998 års val.

Tabell 4. Valdeltagandet bland kvinnor och män med utländskt medborgarskap vid valdistrikten Bergsjön 1 och Gunnared 1.
Åldersgruppen 27-59 år.  Jfr, valen 1994 och 1998. Antal och procent.

Bergsjön 1 - 1994 Procent      

Röstberättigade utl kvinnor 76 röstat 37 48,7
män 119 30 25,2

Bergsjön 1 - 1998 

Röstberättigade utl kvinnor 123 röstat 32 26,0
män 189 38 20,1

Förändring utl kvinnor - 22,7
män - 5,1

Gunnared 1 - 1994   

Röstberättigade utl kvinnor 109 röstat 45 41,2
män 144 40 27,8

Gunnared 1 - 1998  

Röstberättigade utl kvinnor 119 röstat 24 20,2
män 143 37 25,9

Förändring utl kvinnor - 21,0
män - 1,9

Generellt kan sägas att samhällsutvecklingen under 90-talet varit ogynnsam även för svenska
kvinnor i de befolkningsskikt som redan tidigare haft låga socioekonomiska resurser. När kvinn-
ligt kön och låga resurser sammanfaller med utländskt medborgarskap hos boende i invan-
drartäta områden, verkar detta förstärka en rörelse ut mot samhällets periferi.11 På det politiska
fältet förefaller denna utveckling att få genomslag i ett lägre valdeltagande.

Mångtydiga mönster i Karl Johan
Den tidigare diskussionen gällande valdeltagande bland  röstberättigade utländska kvinnor i
invandrartäta områden får fler bottnar när vi jämför dessa resultat med valdeltagandet i  cen-
trumdistrikten med få invandrare. I Karl Johan 7 har valdeltagandet i gruppen röstberättigade
utländska kvinnor minskat i procentuella tal jämfört med 1994 års val. Liksom i de nordöstra
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distrikten har det totala antalet röstberättigade kvinnor med utländskt medborgarskap i Karl
Johan 7 ökat kraftigt i antal under mandatperioden. I den mer stabila gruppen av röstberätti-
gade utländska kvinnor som återfinns i Karl Johan 6 har röstandet stigit i procentuella tal.

Tabell 5. Valdeltagandet bland kvinnor och män med utländskt medborgarskap vid valdistrikten Karl Johan 6 och 7. 
Åldersgruppen 27-59 år.  Jfr, valen 1994 och 1998. Antal och procent.

Karl Johan 6 - 1994.  Procent

Röstberättigade utl kvinnor 22 röstat 10 45,5
män 39 22 56,4

Karl Johan 6 - 1998.  

Röstberättigade utl kvinnor 25 röstat 13 52,0
män 43 22 51,2

Förändring utl kvinnor +  6,5
män -  5,2

Karl Johan 7 - 1994.  

Röstberättigade utl kvinnor 23 röstat 10 43,5
män 50 16 32,0

Karl Johan 7 - 1998.   

Röstberättigade utl kvinnor 32 röstat 10 31,3
män 60 21 35,0

Förändring utl kvinnor - 12,2
män + 3,0

I områden med högre välfärdsvärden, som i Karl Johandistrikten uppvisar valdeltagandets
mönster motstridiga tendenser. I Karl Johan 6, som karaktäriserats av stabilitet i gruppen röst-
berättigade utländska medborgare, verkar den effekt av könstillhörigheten som uppvisas i de
invandrartäta distrikten att bli svag eller t o m den motsatta.

Få röstberättigade utländska medborgare försvårar analysen 
De två valdistrikten i sydvästra delarna av Göteborg har för få röstberättigade med utländskt
medborgarskap för att en diskussion om generella tendenser skall vara fruktbar. Dock säger det
mindre antalet utländska medborgare en hel del om samhällets allmänna segregation. I syn-
nerhet är siffrorna belysande exempel i sig på de skilda sociala världar som vi finner i landets
storstadsregioner.

Tabell 6. Valdeltagandet bland kvinnor och män med utländskt medborgarskap vid valdistrikten Näset 1 och Askim 8.  
Åldersgruppen 27-59 år. Jfr, valen 1994 och 1998. 

Näset 1 - 1994.  

Röstberättigade utl kvinnor 15 röstat 7
män 13 9

Näset 1 - 1998. 

Röstberättigade utl kvinnor 9 röstat 4
män 12 4

Askim 8 - 1994.  

Röstberättigade utl kvinnor 9 röstat 7
män 10 5

Askim 8 - 1998  

Röstberättigade utl kvinnor 11 röstat 6
män 11 5

Siffrorna ovan överlämnas till egna tolkningar. För Näset 1 kan emellertid en tendens utläsas att
de utländska männen förefaller vara mindre engagerade i kommunvalet 1998, än vad de var i
samma val 1994.
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De röstberättigade utländska ungdomarnas
deltagande i kommunvalen, upp till 27 år 
Alarmerande siffror för de nordöstra distrikten
Alarmerande är uppgiften om de utländska ungdomarnas låga deltagande vid valet 1998. Särskilt
bör siffrorna för de nordöstra distrikten – där vi har större jämförelsetal att stödja oss på – inne-
bära en väckarklocka för det politiska systemet. I Bergsjön 1 är det endast mellan var trettonde
och fjortonde ung röstberättigad med utländskt medborgarskap som ansett det viktigt att gå till
vallokalen; en dramatisk nedgång har här också skett i jämförelse med det föregående valet. 

Tabell 7.  Valdeltagandet bland röstberättigade utländska medborgare i åldersgruppen 18-26 år vid valdistrikten Bergsjön 1 och
Gunnared 1. Jfr valen mellan 1994 och 1998. Antal och procent.

Bergsjön 1 - 1994. Procent

Röstberättigade 18-26 år 46 röstat 13 28,3

Bergsjön 1 - 1998

Röstberättigade 18-26 år 81 röstat 6 7,4
- 20,9

Gunnared 1 - 1994

Röstberättigade  18-26 år 51 röstat 15 29,4

Gunnared 1 - 1998.

Röstberättigade  18-26 år 45 röstat 10 22,2
- 7,2

Det finns en betydande fara att de särskiljande krafterna i samhällets allmänna utveckling här
skapar miljöer där den representativa demokratins tillvägagångssätt inte får näring. Tidigare
forskningsresultat visar att ungdomar även generellt har ett lägre valdeltagande. Det bör dock
uppmärksammas att i ett samhälle där vägarna till ett arbete och därmed yrkeslivets politiskt
socialiserande roll – speciellt för unga med utländsk härkomst –  förefaller vara begränsad, finns
det en fara att denna attityd till röstande blir bestående även i högre åldrar.12 Om inte trenden
vänds kan i dessa områden utvecklas kulturella miljöer där den demokratiska basen av många
och regelbundna väljare riskerar att vittra sönder i skiftet mellan generationerna.

Få ungdomsväljare i Karl Johan 6 och 7
Även om de röstberättigade ungdomarna med utländskt medborgarskap är få i centrumdis-
trikten, så pekar talen på att denna kategori åtminstone inte tappar en bas av röstande i dessa
stadsdelar med få invandrare. Tvärtom visar siffrorna för Karl Johan 7 en positiv utveckling när
det gäller valdeltagandet för utländska röstberättigade ungdomar.  

Tabell 8.  Valdeltagandet bland röstberättigade utländska ungdomar i åldersgruppen 18-26 år vid valdistrikten Karl Johan 6 och 7.
Jfr valen mellan 1994 och 1998. 

Karl Johan 6 - 1994

Röstberättigade 18-26 år 8 röstat 2

Karl Johan 6 - 1998

Röstberättigade 18-26 år 9 röstat 3

Karl Johan 7 - 1994

Röstberättigade 18- 26 år 13 röstat 1

Karl Johan 7 - 1998

Röstberättigade 18-26 år 15 röstat 6
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För Karl Johan 7 och vid valet 1994 var valdeltagandet bland unga röstberättigade med utländskt
medborgarskap nästan obefintligt. Dock har en ökning i antalet röstande utländska ungdomar
skett 1998.

Näset 1 och Askim 8
Antalet röstberättigade ungdomar under 27 år med utländskt medborgarskap var sammanlagt
tio för dessa båda distrikt 1998. Av dessa tio röstade tre i kommunalvalet detta år.

Författarens egna tolkningar och reflexioner
Den förberedande studiens resultat ger inte samma entydigt dystra bild av de utländska med-
borgarnas valdeltagande som de förhållanden som uppmärksammades i media under senhös-
ten 1998. Föreliggande sammanställningar tillför en mer nyanserad syn på dessa förhållanden.
Resultaten antyder också att vi bör vara varsamma med att peka ut de röstberättigade ut-
ländska medborgarnas minskade valdeltagande som den mest verksamma faktorn för att för-
klara det allmänt sjunkande valdeltagandet i invandrartäta valdistrikt.

Studien bekräftar emellertid tidigare kunskaper om att
röstberättigade med ett utländskt medborgarskap har ett
betydligt lägre valdeltagande än befolkningen i sin helhet,
samt att denna grupps röstande generellt fortsätter att
sjunka i jämförelse med föregående val. Denna utveckling
bör vi till viss del räkna med av olika orsaker: Utan svenskt
medborgarskap saknar de t ex rösträtt på riksnivå och
många i flyktinggruppen är osäkra på var det framtida livet
skall ha sin fasta punkt.

Man kan tänka sig att de utländska medborgarnas sjun-
kande valdeltagande har att göra med frånvaron av var-
dagsmiljöer där ursprungsbefolkningen är mångtaligt
repre- senterad (och de olika konsekvenser som detta för
med sig). Alarmerande är det extremt låga valdeltagandet
för röstberättigade utländska medborgare i valdistrikt
med hög invandrartäthet. Det faktum att stora flykting-
grupper anlänt under 90-talet och där enskilda personer
ännu inte etablerat sig i det svenska samhället torde vara
en andra grundläggande bakgrund till det låga valdelta-
gandet. Dessa två synpunkter bör vi ta med oss inför en
fortsatt orsaksanalys av det låga valdeltagandet bland per-
soner med utländsk bakgrund. 

Förutom dessa generella tendenser i valdeltagandet bör också två specifika kategorier bland de
röstberättigade utländska medborgarna uppmärksammas: Det är främst bland kvinnor och ung-
domar med utländskt medborgarskap bosatta i invandrartäta områden som vi finner ett oin-
tresse för att delta i valet. Synen på valdeltagandet som ett meningsfullt medel att påverka
samhället och den egna vardagen förefaller i dessa två kategorier att väsentligt ha avtagit. 

Det finns en fara att det bildas ungdomskulturer som inte alls räknar med de etablerade kana-
lerna till att forma samhället och den egna framtiden. Detta innebär självfallet inte att ungdo-
marna saknar intresse och engagemang inför det egna livet och den miljö de lever i – dock
upplevs uppenbarligen klyftan som alltför vid för att engagera sig i de former för politiskt del-
tagande som nu existerar.

I det politiska systemets allmänintresse och inte minst i de politiska partiernas egna intressen,
torde en angelägen uppgift vara att finna nya metoder och kanaler för att fånga upp dessa utan-
förstående grupper.
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Fotnoter:
1 I Göteborgs officiella statistik används begreppet utländsk anknytning. Med detta avses de som
har utländskt medborgarskap och de som blivit svenska medborgare, men tidigare haft ett
utländskt medborgarskap. Vi använder här begreppet utländsk bakgrund synonymt.

2 I valet 1998 är också medborgare i EU:s medlemsstater samt Norge och Island röstberättiga-
de i de svenska lokala valen; detta genom att enbart uppfylla kravet att vara folkbokförd i en
svensk kommun.

3 Vid ifyllande av formulär och liknande kan vissa felmarkeringar uppstå. Dessa mindre felak-
tigheter ser vi inte påverka resultatet i sin helhet. Detta uppvägs av att felen inte blir systema-
tiska som risken är i andra bearbetningsmetoder. Utredaren har vid manuell bearbetning fort-
löpande en överblick av "det rimliga" i datamaterialets uppgifter. 

4 Göteborgs kommun är indelad i 21 stadsdelsnämnder, 94 primärområden och 909 basområ-
den. Stadsdelarna har ett brett ansvars- och kompetensområde som omfattar bl a barnomsorg,
grundskola, socialtjänst, äldreomsorg, lokal fritid och kultur. SOM-rapport 21 (1998):
”Mångfald – bilder av en storstadsregion”. 

5 Jämförelseindex: Angiven variabel (uttryckt i procent) för ett geografiskt delområde divideras
med procenttalet för Göteborgs stad som helhet. Kvoten multipliceras sedan med 100.
Jämförelseindexet ger en omedelbar information om hur befolkning med en viss egenskap är
representerad i ett geografiskt delområde i förhållande till göteborgsmedeltalet.

6 Källor förutom remissunderlaget Hur ser Bergsjöns framtid ut?: 

- Göteborgsbladet 98, primärområden, Göteborgs Stad, Stadskansliet.

- Kommunfullmäktigevalet i Göteborg 1994 - 1998, Göteborgs Stad, Stadskansliet.

- Statistisk årsbok Göteborg 1997, Göteborgs Stad, Stadskansliet.

- Tidigare bearbetningar, Demokratiprojektet vid Göteborgs Invandrarförvaltning.

7 Se sammanställning av specifika förklaringsfaktorer rörande valdeltagandet och invandrare. I
Demokratiprojektet (1997): Integration av invandrare i Sverige - Iranier i Göteborg: Delaktighet
och inflytande. Författare, Nadereh Veis Mohammadi.

8 Bäck, Henry & Soininen, Maritta (1996): Invandrarna, demokratin och samhället. Förvalt-
ningshögskolans rapporter. Göteborgs universitet.

9 Skillnader i procentenheter mellan valen 1994 och 1998 har utelämnats då beräkningstalen är
låga.

10 Nielsen, Peder (1998): Vem älskar den lokala demokratin – om väljare och valda i kommuner
och landsting? Kommunförbundet.

11 SCB rapport nr 91 (1997): Välfärd och ojämlikhet i 20-årsperspektiv 1975-95.

12 En nyligen utförd studie av Schröder & Vilhelmsson visar att invandrarbarn löper tre gånger
större risk än flergenerationers svenskar att drabbas av arbetslöshet (notis i Göteborgsposten
10 feb. 1999).
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Allt färre röstar i
invandrartäta områden
Valdeltagandet bland röstberättigade utländska
medborgare sjunker generellt inte i valdistrikt där 
den svenska befolkningen dominerar (i jämförelse
med valet 1994). 

I invandrartäta distrikt däremot har valdeltagandet
bland röstberättigade utländska medborgare gått
ned. Speciellt dramatisk är nedgången bland kvinnor
och ungdomar under 27 år.

Det visar den analys av deltagandet i kommunvalet
bland röstberättigade utländska medborgare som
genomförts inom Invandrarförvaltningen i Göteborg.
Undersökningen är en del av ett Demokratiprojekt
som förvaltningen bedriver. Direktiven var att stärka
invandrargruppernas delaktighet och inflytande i
demokratifrågor inom Göteborg.

Fler exemplar av denna skrift kan beställas.
Se adresser på sid 15.


