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Förord 
Denna publikation är en del av rapportserien DINO – Digitalisering i nya 
offentligheter. Syftet med rapportserien är att publicera tidiga forsknings-
resultat som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och sär-
skilt det som sker inom och i relation till offentliga verksamheter.

Denna rapport handlar om insikter och resultat från en intensiv pilotstu-
die som genomfördes under november månad 2019 i förorten Skäggetorp 
i Linköpings kommun. Här redovisas resultat av studien och metoden som 
vi arbetat med. Rapporten riktar sig främst till er som skulle vilja använda 
snarlika enkätmetoder. Vi riktar oss också till alla er som bidragit, ni som 
bor och verkar i området och som har ställt upp för intervjuer, men även 
till er som är intresserade av digital delaktighet och hållbarhet i förorten. 

Vi riktar ett innerligt tack till verksamheter som har hjälpt oss på flera 
sätt, och gett oss en inblick i spörsmål kring det digitala Skäggetorp: Jens 
Wiethege, Marina Larsson, Nada Hikmat och Ann-Marie Haglind Sangré 
på Vårdcentralen, Christine Pripp på Folktandvården, Kristina Ramsten 
på Trygghetsvandrarna, Per Wretman på ABF, Nasser Ahmed Alawi på 
NBV, Rickard Engdahl och kollegor på Vårt Nygård (Linköpings kom-
mun) som arbetar med familjestöd och brobyggare mellan etniska/ na-
tionella grupper och myndigheter, syrisk-svenska föreningen, Isac Mooge 
som ordnar fotbollsträning för somaliska barn och ungdomar, Hanna Ju-
liander på Agora (Linköpings kommun), Susanne Sterneling på Kontakt 
Linköping (Linköpings kommun), Victoria Wisén på UngPuls (Linkö-
pings kommun), Världens mammor och Röda korset. Vi fick möjlighet att 
intervjua medlemmar i en seniorgrupp, vilket vi är tacksamma för, men vi 
nämner inte kontaktpersonen som gav oss möjlighet till detta vid namn. 
Dessutom är vi väldigt tacksamma mot bostadsbolagen Willhem, Victoria 
Park och Stångåstaden som möjliggjorde access till hushållen. 

Ett stort och varmt tack går också till de tre studenter som arbetade med 
oss som konsulter via studentföretaget Unitalent, Dirie Rage Abukar, Neda 
Karami och Sarmad Goria. De talar tillsammans flera olika språk (soma-
liska, arabiska, persiska och kurdiska, utöver svenska och engelska) och 
deras språk- och kulturella kompetenser var viktiga för studiens genom-
förande. Tillsammans i teamet arbetade även forskningsassistent Ahmed 
Kaharevic som pratar bosniska utöver svenska och engelska, och forsk-
ningsassistent Aneta Kulanovic som också hon talar bosniska. Ahmed har 
dessutom varit med i att planera en del av pilotstudien, att sammanställa 
resultaten och har som framgår även medförfattat denna rapport. Vår kol-



lega Cecilia Nordqvist bistod vid flera tillfällen med att utforma enkätfrå-
gorna, och gjorde även en genomläsning av hela manuset där hon kom 
med viktiga synpunkter. Vår flerspråkiga kollega Khalid Khayati som är 
lektor i statsvetenskap vid LiU deltog i en del av planerandet av projektet 
och var med vid några tillfällen i fältarbetet. Carl-Magnus Larsson bis-
tod initialt med hjälp att systematisera data. Elin Wihlborg har läst och 
kommenterat manus vid ett par tillfällen och har bland annat bistått med 
synpunkter på Statens servicecenter, samt digital styrning och tillit, vilket 
vi är tacksamma för.

Projektet bygger på ett generöst planeringsprojekt som finansierades av 
Formas ”Ett digitalt hållbart samhälle för alla?” (Formas dnr 2018–02366) 
som pågick från december 2018 till november 2019, och för vilket Elin 
Wihlborg var projektledare. Idén till studien i Skäggetorp väcktes av Elin 
Wihlborg då professor Peter Esaiasson besökte LiU. Vi är väldigt tacksam-
ma mot Peter Esaiasson för att han så frikostigt delade med sig av insik-
terna om metoden. Karin Skill planerade, genomförde och ledde projektet 
i Skäggetorp, och fick medel från LiU för s.k. verifiering för nyttiggörande 
av forskning om de globala hållbarhetsmålen. De senare medlen finan-
sierade illustration, översättningar av sammanfattningar, samt tryck och 
spridning av denna rapport, vilket vi är mycket tacksamma för!

För översättningarna till arabiska och somaliska stod Språkservice AB, medan  
Ahmed Kaharevic översatte den exekutiva sammanfattningen till bosniska och Karin Skill 
översatte den till engelska.
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Sammanfattning 

Exekutiv sammanfattning 
Förorten svarar. En enkätmetod för att kartlägga digital 
delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp

I den här rapporten presenterar vi en metod för att undersöka digital del-
aktighet och hållbar utveckling i en svensk förort med ansikte-mot-ansikte 
intervjuer vid dörrknackning och på verksamheter och offentliga platser, 
samt data från denna enkätstudie. Studien har motiverats av att invånare 
i förorter i lägre utsträckning deltar i enkätstudier. Till skillnad mot an-
dra enkätstudier i förorten med låg svarsfrekvens så blev vår svarsfrekvens 
65 % med 323 respondenter av 500 tillfrågade. Den höga svarsfrekvensen 
kan förklaras med att vi hade ett flerspråkigt intervjuarteam och att en-
käterna fanns på flera olika språk utöver svenska (engelska, arabiska, so-
maliska, persiska, bosniska, dari och kurdiska), att vi hade ett incitament 
om 100 kr i en lokal matbutik och att vi tilltalade potentiella respondenter 
ansikte-mot-ansikte. Incitamentet var av vikt för att få respondenter att 
vilja delta och inte minst för att slutföra enkäten med maximalt 83 frågor. 

Enkäten innehöll frågor om bakgrundsfaktorer om modersmål, ålder, sys-
selsättning, utbildningsnivå, etnokulturell/nationell tillhörighet; Tillgång 
till teknik och användning av den, och att be andra om hjälp; Hur männ-
iskorna kommunicerar, använder traditionella och nya sociala medier, tar 
del av nyheter och information; Hur människor använder BankID, betal-
tjänster och hälsoappar, och hur de förhåller sig till digitala vårdkontak-
ter; Uppfattningar och erfarenheter av deltagande och kommunikation 
med myndigheter; Biblioteksbesök och vad dessa besök syftar till; Att dela 
personuppgifter, och oro för övervakning eller integritetskränkningar via 
internet; Åsikter och erfarenheter av politisk kommunikation, yttrande-
frihet, och att rösta via digital vallokal; Förtroende för det offentliga som 
politiker på lokal och nationell nivå, och förtroende för myndigheter i 
närområdet samt nationellt; Föräldrars relation till sina barns internetan-
vändning.

Vi förhåller våra resultat i form av deskriptiv statistik både till det politiska 
målet om hållbar utveckling, som SCB har i uppgift att skaffa disaggrege-
rade data för att följa utvecklingen av, och mot forskningsfronten om di-
gitala klyftor, digitalt deltagande, och förtroende för stat och myndigheter 
som en del av tillitsbaserad styrning. Av respondenterna uppger 87 % att 
de använder internet, vilket vi jämför med den nationella enkätstudien 
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”Svenskarna och internet 2019” där 95 % uppgav att de använder internet 
(Internetstiftelsen, 2019). 

Vi har designat studien i förhållande till den modell för att förstå digitala 
klyftor som forskaren Jan van Dijk presenterat i flera sammanhang, som 
lyfter fram att tillgång till digital teknik, kompetens, användning och mo-
tivation är viktiga delar. När det gäller tillgång har 81 % av respondenterna 
i vår studie uppgett att de har en smartphone, och 73 % att de har en dator 
eller surfplatta. I rapporten visar vi att även respondenter som har tillgång 
till digital teknik som dator eller surfplatta besöker exempelvis biblioteket 
för att använda de datorer som finns där. Vi har också ställt frågor om ifall 
respondenterna ber andra om hjälp med digitala uppgifter, och där ser vi 
att det inte finns någon tydlig koppling mellan att inte ha tillgång till dator 
eller surfplatta och att behöva hjälp, något som ger stöd för van Dijks mo-
dell om att det inte räcker med tillgång. När det kommer till vilken typ av 
hjälp som respondenterna behöver, visar vi att inom den etnokulturella/
nationella gruppen somalier uppger 32 % att de främst behöver hjälp med 
jobbrelaterade ärenden, medan i den etnokulturella/nationella gruppen 
”svensk”, behöver 20 % främst hjälp med att mejla. Att kunna genomföra 
eller söka arbete med digital teknik, eller att kunna mejla ser vi som cen-
trala för deltagande i det digitala samhället, och något som olika aktörer i 
förorten lyft fram. 

Av de 281 respondenter som använder internet i vår studie uppger 86 % att 
de använder BankID någon gång, men tillsammans med de 13 % som inte 
använder internet alls blir den samlade siffran 23 % som inte använder 
BankID. Resultatet på frågan om att känna sig delaktig i det digitala sam-
hället är nedslående eftersom hela 21 % uppger att de inte känner sig del-
aktiga alls, och kvinnor i högre utsträckning än män inte känner sig delak-
tiga. Detta kan jämföras med den liknande frågan om i vilken utsträckning 
de känner sig delaktiga i samhället, där lite över 11 % svarar att de inte alls 
känner sig delaktiga. Det är således fler som inte känner sig delaktiga i det 
digitala samhället. 15 % av respondenterna som använder internet uppger 
att de har avstått från att uttrycka politiska åsikter på internet för risk att 
bli utsatt för hat eller hot. Hela 56 % av respondenterna uppger att de på 
olika grunder har blivit diskriminerade någon gång.

En viktig del i enkäten handlar om deltagande i samhället och förtroende 
på olika sätt. Vi beskriver tidigare studier som visar hur socialt kapital och 
den demografiska sammansättningen påverkar tillit. Vi argumenterar att 
människor måste kunna förstå tjänster för att de ska uppfattas som legiti-
ma, och att det handlar om kvaliteten på styrningen. Men något intressant 
i vår studie är att respondenterna uppger att de är lika oroade för integri-
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tetskränkningar från svenska staten och myndigheter, som från utländska 
stater. Det här är ett område som inte behandlats särskilt omfattande i ti-
digare litteratur, d.v.s. relationen mellan oro för inskränkningar på privata 
integriteten från staten och digital tillit, när det gäller förtroende för stat 
och myndigheter. Det är något som skulle kunna undersökas vidare.

Vi har skaffat empiriska insikter om medborgarkontor, studieförbund och 
biblioteks betydelse för att hjälpa och stödja människor med digitala spö-
rsmål. Vi har också visat att samhällskompetens är viktigt för att använda 
digitala välfärdstjänster. Men respondenterna i studien uppger att de har 
lågt ”politiskt intresse” – även om det naturligtvis handlar om hur politik 
definieras. Statistik från valkretsar i Skäggetorp visar på lågt valdeltagan-
de och till och med det lägsta i Linköping, men det finns mycket fören-
ingsaktivitet. Vi har undersökt i vilken utsträckning de uppger att de följt 
#metoo och #AlaaSalah som vi beskrev som att de verkar för jämställdhet, 
och där svarade 25 % att de gjorde det. Det är en typ av deltagande i vårt 
digitala samhälle. 

De som är oroade över att vad som Internetstiftelsen kallar för ”myndig-
hetssverige” ska inkräkta på deras personliga integritet via internet borde 
räknas med i diskussionerna om legitimitet och förtroende – alltså att oro 
är ett tecken på att förtroendet ifrågasätts. Även om respondenterna inte 
är särskilt politiskt intresserade, har de väldigt högt förtroende för lokal-
politiker. Men de är samtidigt rädda för övervakning av myndighetssve-
rige – lika oroade som för ”utländska stater och myndigheter”. På frågor-
na om förtroende fanns svarsalternativ på en skala från 5 (Ja, instämmer 
helt och hållet) till 1 (Nej, instämmer inte alls). Där uppmärksammar vi 
att på samtliga frågor om förtroende för myndigheter, svarar minst 50 % 
svarsalternativ 5 eller 4 angående påståendena om förtroende. Det fram-
står som om förtroendet ökar när frågorna riktas mot en specifik offentlig 
verksamhet. Polisen har högst förtroende där sammanlagt 68 % uppger 
svarsalternativ 5 eller 4, och endast 14 % svarar 2 eller 1. Förtroendet för 
myndigheter och politiker i närområdet Linköping är dessutom lite högre 
än förtroendet i allmänhet (utanför Linköping i Sverige). Förtroendet för 
politiker är också lägre än för myndigheter. Esaiasson (2019) visar på lik-
nande resultat från studie i förorterna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg. 
Vår studie överensstämmer med resultat att de boende i förorter har högt 
förtroende för myndigheter. 

Det är en stor andel som uppgett svarsalternativet att de inte vet på frågan 
om huruvida beslutsfattandet är inkluderande och lyhört, vilket är en or-
dagrann fråga från SDG 16 i Agenda 2030 (SCB, 2017). Likaså kunde vi 
under intervjuerna med frågorna om förtroende få motfrågan ”men vad 
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betyder förtroende?”. Detta väcker tankar om hur vi kan studera förtroen-
de. Det framstår som om människors förtroende påverkas av vilka erfaren-
heter de haft av myndigheter, politiker och offentlig sektor. 

Vilka policyimplikationer kan vi då visa på med studien och disaggregera-
de data? Det globala hållbarhetsmålet om att ”alla ska med” får sig en törn 
i det svenska välfärdssamhället när 21 % ger uttryck för att de inte känner 
sig delaktiga alls i det digitala samhället. Känslan av utanförskap framstår 
som tydlig när förorten svarar på en enkät om digital delaktighet. Det är 
en indikator på att hållbarhetsmålen om bred inkludering inte uppnås när 
det gäller digitaliseringen av samhället och förorten.
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 ترجمة من السویدیة

وسیلة تحقیق لدراسة المساھمة   . ) FFöörroorrtteenn  ssvvaarraarrملخص تنفیذي الستبیان "الضواحي تجیب" ( 
 الرقمیة واالستدامة في شیغیتورب 

 

عن طریق   التي تمت ة والتنمیة المستدامة في ضاحیة سویدیةینقدم في ھذا التقریر وسیلة للتحقیق عن المساھمة الرقم
 مقابالت وجًھا لوجھ من خالل الطرق على األبواب وفي أنشطة وأماكن عامة، باإلضافة إلى بیانات من ھذا االستبیان.

االستبیانات األخرى  ن عا  اختالفً  كان تبریر الدراسة ھو أن سكان الضواحي یساھمون أكثر من اآلخرین في االستبیانات.
 500مجیبین من بین  323% و65بة منخفض، كان معدل االستجابة عندنا  في الضواحي التي تتمیز بمعدل استجا

كان لدینا فریق مقابلة متعدد اللغات وأن االستبیانات كانت   ھ یمكن شرح المستوى العالي من معدل االستجابة بأن شخص.
والداري والكردیة)، وأننا   متاحة بعدة لغات عالوة على السویدیة (االنكلیزیة والعربیة والصومالیة والفارسیة والبوسنیة

كرونھ یمكن استعمالھا في متجر غذائي محلي وأننا تحدثنا إلى المجیبین المحتملین وجھاً    100كان لدینا تحریض بھدیة 
 83كانت الھدیة مھمة لجعل المجیبین یرغبون في المساھمة وخاصة إلتمام االستبیان إلى آخره، فھو یحتوي على  لوجھ.

  سؤال كحد أقصى.

 ؛لغة األم والعمر والعمل والمستوى الدراسي واالنتماء الثقافي/الوطنيالكان یحتوي االستبیان على أسئلة عن الخلفیة مثل 
وسائل التواصل  واستعمالھم لتواصل الناس یة  كیف ؛إمكانیة الوصول إلى التقنیة واستعمالھا، وطلب المساعدة من اآلخرین

لھویة البنكیة وخدمات  لالناس كیفیة استعمال  ؛على األخبار والمعلوماتوكیفیة اطالعھم  التقلیدیة والجدیدة،  االجتماعي
الرأي والخبرات عن المساھمة   ؛بالنسبة لالتصاالت الرقمیة بالرعایة الصحیةوكیفیة تصرفھم الدفع والتطبیقات الصحیة 

نشر البیانات الشخصیة والقلق من المراقبة أو    ؛إلیھ ھذه الزیارات زیارة المكتبات وماذا تھدف ؛والتواصل مع السلطات
وجھات النظر والخبرات من التواصل السیاسي وحریة التعبیر والتصویت عن   ؛من انتھاك الخصوصیة على اإلنترنت 

السلطات في   الثقة في القطاع العام وفي السیاسیین على المستوى المحلي والوطني والثقة في  ؛طریق مكان تصویت رقمي
 . لإلنترنت استعمال أطفالھم بعالقة الوالدین   ؛المنطقة المحیطة بالمرء وعلى المستوى الوطني

  SCBیتحمل  الذيبالتنمیة المستدامة المتعلق لھدف السیاسي لقمنا بعرض نتائجنا على شكل إحصائیات وصفیة بالنسبة 
الرقمیة والمساھمة الرقمیة والثقة في  ات ة للبحوث عن الھوّ مھمة الحصول على بیانات تفصیلیة لمتابعة تطوره، وبالنسب

% من المجیبین أنھم یستخدمون اإلنترنت، ما یمكننا  87یقول   الدولة وفي السلطات كجزء من الُحكم على أساس الثقة.
فیھا   ) التي یذكر”Svenskarna och internet 2019”" (2019ن واإلنترنت یومقارنتھ باالستبیان الرسمي "السوید 

  ).Internetstiftelsen 2019% من المجیبین أنھم یستخدمون اإلنترنت (مؤسسة اإلنترنت،95

الذي عرضھ الباحث یان فان دیك في بضعة سیاقات  والذي یھدف إلى فھم الھّوات الرقمیة صممنا الدراسة بالنسبة للنموذج 
فیما   ستخدام والدوافع ھي عناصر ھامة.االالتقنیة الرقمیة والكفاءات ووالذي یلفت االنتباه إلى أن إمكانیة الوصول إلى 

% منھم أن لدیھم حاسوب أو 73% من المجیبین في دراستنا أن لدیھم ھاتف ذكي، و81یتعلق بإمكانیة الوصول یقول 
ة مثل الحاسوب أو نبین في التقریر أن حتى المجیبین الذین لدیھم إمكانیة الوصول إلى التقنیة الرقمی حاسوب لوحي.

وطرحنا أیضاً أسئلة حول ما إذا كان  الحاسوب اللوحي یزورون مثالً المكتبة الستخدام الحواسیب المتوفرة ھناك.
إمكانیة   عدمالمجیبون یطلبون المساعدة من اآلخرین للقیام بمھام رقمیة، ونالحظ ھنا أنھ ال یوجد ارتباط واضح بین 

یدعم نموذج فان دیك الذي یشیر إلى أن إمكانیة  مما مساعدة، الاللوحي والحاجة إلى  الوصول إلى الحاسوب أو الحاسوب
وعندما نستفسر عن نوع المساعدة التي یحتاج إلیھا المجیبون، نبیّن أنھ في المجموعة  .بحد ذاتھا  الوصول لیست كافیة

في معامالت متعلقة بالعمل، بینما في   % منھم أنھم یحتاجون خاصة إلى مساعدة 32الوطنیة/الثقافیة الصومالیین یقول 
  استخدام الوسائل الرقمیةنرى أن إمكانیة  % منھم إلى مساعدة إلرسال رسائل الكترونیة.20مجموعة "السویدیین" یحتاج 

جًدا للمساھمة في المجتمع الرقمي،    مھمةأو البحث عن عمل بواسطة تقنیة رقمیة، أو إمكانیة إرسال رسائل الكترونیة ھي 
  ذا أمر أشار إلیھ مختلف الممثلین في الضاحیة.وھ

، ولكن عند األخذ من وقت آلخر مجیبین الذین یستخدمون اإلنترنت أنھم یستعملون الھویة البنكیة  281% من ال 86یقول 
 %.23% الذین ال یستعملون اإلنترنت بتاتاً یصبح مجموع الذین ال یستعملون الھویة البنكیة 13 بعین االعتبار معھم ال

%  21فیما یتعلق بالسؤال عن مدى الشعور بالمساھمة في المجتمع الرقمي فكانت النتیجة غیر مشجعة على اإلطالق حیث 
ھذه یمكن مقارنة  ال یشعرون بأنھم مساھمون بتاتاً، وأن النساء یشعرن أكثر من الرجال بأنھن غیر مساھمات. إنھمیقولون 
% یجیبون أنھم ال یشعرون 11مع السؤال المشابھ عن مدى الشعور بالمساھمة في المجتمع، حیث أكثر بقلیل من  النتیجة

% 15 مما یعني أن الذین یشعرون أنھم ال یساھمون في المجتمع الرقمي عددھم أكبر. بتاتاً بأنھم مساھمین في المجتمع.

Exekutiv sammanfattning översatt till arabiska
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نازلوا تماماً عن التعبیر عن آراء سیاسیة على اإلنترنت بسبب خطر  ت إنھممن المجیبین الذین یستخدمون اإلنترنت یقولون 
 تعرضوا إلى التمییز في وقت ما لسبب ما.  إنھم% من المجیبین یقولون 56 التعرض إلى التھدید أو خطاب كراھیة.

كیفیة  تي تبین قمنا بوصف دراسات سابقة ال جزء ھام من االستبیان بالثقة والمساھمة في المجتمع بطرق مختلفة.یتعلق 
ما نقولھ ھنا ھو أنھ یجب أن یفھم الناس الخدمات لكي   رأس المال االجتماعي والتكوین الدیموغرافي على الثقة.  تأثیر

  إنھمولكن ھناك عنصر ھام في دراستنا وھو أن المجیبین یقولون  یتعلق بنوعیة الُحكم. ذلكیعتبرونھا مشروعة، وأن 
صوصیة من قبل الدولة والسلطات السویدیة على نفس النحو من خوفھم من الدول یشعرون بالقلق بشأن انتھاك الخ

ھذا مجال لم یتم معالجتھ بصورة خاصة في دراسات سابقة، أي العالقة بین القلق من تقیید الدولة للخصوصیة  األجنبیة.
 ق فیھ. ھذا أمر یمكن مواصلة التحقی والثقة الرقمیة، فیما یتعلق بالثقة بالدولة والسلطات.

الدراسیة والمكتبات لمساعدة ودعم األشخاص   واالتحاداتعن مكاتب شؤون المواطنین  ةتجریبیحصلنا على معارف 
 قمنا أیًضا بتبیین أن الكفاءة االجتماعیة ھامة الستخدام الخدمات الرقمیة في مجتمع الرفاھیة. الذین لدیھم أسئلة رقمیة.

على الرغم من أن األمر یتعلق بالطبع عن كیفیة   -"اھتمامھم السیاسي" ضئیل  إنولكن المجیبون في الدراسة یقولون 
تبین إحصائیات من دائرات انتخابیة في شیغتورب أن المساھمة الضئیلة في االنتخابات ھي األدنى في   تعریف السیاسة.

تبعوا  إنھم لتحقیق عن مدى قولھم قمنا با عدد كبیر من النشاطات االتحادیة. في الوقت نفسھ  لینشوبینغ، ولكن یوجد فیھا 
#metoo #وAlaaSalah  أنھم  25الذي وصفناه بأنھ یعني أنھم یناضلون من أجل المساواة بین الجنسین، وأجاب ھنا %

 إن ھذا نوع من المساھمة في مجتمعنا الرقمي.    یفعلون ذلك.

"سوید السلطات" بانتھاك   )Internetstiftelsen( بأن تقوم ما تسمیھ مؤسسة االنترنتیعبّرون عن قلقھم أولئك الذین 
أي أن   -في النقاشات حول المشروعیة والثقة ینبغي أخذھم بعین االعتبار  خصوصیتھم الشخصیة عن طریق اإلنترنت  

على الرغم من أن المجیبین لیسوا مھتمین بالسیاسة بصورة خاصة،  و القلق ھو عالمة على أن ھناك تساؤل حول الثقة.
یشعرون بالخوف من مراقبة "سوید السلطات"،  إنھم ولكن في الوقت نفسھ  ة كبیرة بالسیاسیین المحلیین.فإن لدیھم ثق

  متوفرة في الثقة المتعلقة ب األسئلةكانت بدائل األجوبة على  من "الدول والسلطات األجنبیة".أیًضا ویشعرون بنفس الخوف 
 4أو  5% یختارون اإلجابة 50نالحظ ھنا أن على األقل  تاتاً).(ال، غیر متفق ب 1(نعم، متفق تماًما) إلى  5مقیاس من 

الشرطة لدیھا أعلى   إنف ویظھر أن الثقة تزداد عندما تتعلق األسئلة بسلطة عامة معینة. الثقة بالسلطات. حولالسؤال على 
وفوق ذلك فإن الثقة بالسلطات  .1أو  2% فقط یختارون اإلجابة 14، و4أو  5% یختارون إجماالً إجابة 68ثقة، حیث أن 

والثقة   الثقة بشكل عام (خارج لینشوبینغ في السوید).مستوى والسیاسیین في المنطقة المحیطة بلینشوبینغ أعلى من 
ضواحي بیرغشون وییلبو في  عند دراستھ ل) نتائج مشابھة 2019أظھر إسایاسون ( السلطات.أقل من الثقة ب بالسیاسیین
  أن السكان في الضواحي لدیھم ثقة أكبر بالسلطات. نتیجةودراستنا تتوافق مع   غوتنبرغ.

 ةمجاتخاذ القرارات مد  ت عملیةإجابة "ال أعرف" على سؤال إن كان ن اختارواالذی من المجیبین ھناك جزء كبیر 
خالل أیًضا حدث و .(SCB, 2017)2030جدول أعمال  في  SDG 16 فيالذي یُطرح  ، وھو نفس السؤال تماماً ةومصغی

 دراسة الثقة.كیفیة إمكاننا لھذا یثیر أفكار عن   ؟"الثقة"ماذا تعني  أنھ تم سؤالناألسئلة حول الثقة خالل طرحنا لالمقابالت و
  بالخبرات التي كانت لدیھم من السلطات والسیاسیین والقطاع العام.یظھر أن ثقة الناس تتأثر  

ھدف التنمیة  إن  البیانات التفصیلیة؟بالسیاسیة التي یمكننا إظھارھا بھذه الدراسة واالستنتاجات ما ھي وفي ھذه الحال، 
ال    إنھم% 21 یقول ة السویدي عندمافي مجتمع الرفاھیللغایة یبدو بعیًدا المستدامة الشامل الذي یذكر أن "الجمیع سیساھم" 
الضواحي   تجیبعندما  ایظھر الشعور بالرفض االجتماعي واضحً و یشعرون بأنھم مساھمون بتاتاً في المجتمع الرقمي.

واسع غیر محقق فیما  إلى إدماج  الذي یسعى التنمیة المستدامة  ھدفھذا یشیر إلى أن  على استبیان حول المساھمة الرقمیة.
 المجتمع والضواحي. برقمنة یتعلق 
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Exekutiv sammanfattning översatt till bosniska
Sažetak od ”Förorten svarar” (Predgrađe odgovora). Anketna metoda 
za istraživanje digitalnog ukljucenja i održivosti u Skäggetorpu

Studija je motivirana činjenicom da stanovnici predgrađa u manjoj mjeri 
sudjeluju u anketama. Za razliku od ostalih anketnih studija u predgrađima 
s niskom stopom odgovora, naša stopa odgovora bila je 65% ili tacnij 323 
ispitanih od 500 ispitanika. Visoka stopa odaziva može se objasniti činjenicom 
da smo imali višejezični tim za razgovore i da su ankete bile dostupne na 
nekoliko različitih jezika uz švedski (engleski, arapski, somalijski, perzijski, 
bosanski/hrvastski/srpski, darski i kurdski), da su kao nagradu dobivali 
kupon od 100 kruna koji su mogli iskoristiti u lokalnoj trgovini, i da smo se 
potencijalnim ispitanicima obratili licem u lice. Poticaj je bio važan kako bi 
anketirani dobili želju za sudjelovanjem, a ne samo da bi popunili anketu s 
maksimalno 83 pitanja.

Istraživanje je uključivalo pitanja o materinjem jeziku, dobi, zaposlenosti, 
stupnju obrazovanja, etnokulturnoj / nacionalnoj pripadnosti; Pristup 
tehnologiji i njezinoj upotrebi te traženje pomoći od drugih; Kako ljudi 
komuniciraju, koriste tradicionalne i nove društvene medije, sudjeluju u 
vijestima i informacijama; Kako ljudi koriste BankID, usluge plaćanja i 
zdravstvene aplikacije i kako se odnose na digitalne kontakte sa zdravstvom; 
Razumjevanja i iskustva sudjelovanja i komunikacije s vlastima; Posjete 
bibliotekama i čemu su te posjete namijenjene; Dijeljenje osobnih podataka i 
zabrinutosti zbog nadzora ili kršenja privatnosti putem Interneta; Mišljenja i 
iskustva o političkoj komunikaciji, slobodi govora i glasanju putem digitalnog 
biračkog mjesta; Povjerenje u javni sektor kao i političare na lokalnoj i 
nacionalnoj razini te povjerenje u lokalne i nacionalne državne ustanove; 
Odnos roditelja prema korištenju interneta njihove djece.

Naše rezultate prikazujemo u obliku deskriptivne statistike kako s političkim 
ciljem održivog razvoja, koji Švedski statistički biro (SCB) ima zadatak pribaviti 
raščlanjene podatke kako bi pratio razvoj, tako i s istraživanjem o digitalnim 
prazninama, digitalnom sudjelovanju i povjerenju u državu i državne ustanove 
kao dio upravljanja utemeljenog na povjerenju. Od ispitanika, 87% navodi da 
koristi Internet, što uspoređujemo s nacionalnim istraživanjem Svenskarna 
och Internet 2019 (Šveđani i Internet 2019), gdje je 95% izjavilo da koristi 
Internet (Internetstiftelsen, 2019).

Studiju smo osmislili u odnosu na model za razumijevanje digitalnih razlika 
koje istraživač Jan van Dijk (2020) predstavlja u nekoliko konteksta, a koji 
naglašava da su motivacija, pristup digitalnoj tehnologiji, vještina i upotreba 
važni dijelovi. Što ce tiče pristupa, 81% ispitanika u našem istraživanju 
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otkrilo je da imaju smartphone, a 73% da imaju računalo/kompjuter ili 
tablet. Anketom pokazujemo da čak i ispitanici koji imaju pristup digitalnoj 
tehnologiji, poput računala ili tableta, posjećuju, na primjer, biblioteku da bi se 
koristili računalima koja su tamo. Također smo postavili pitanja o tome traže 
li ispitanici pomoć od drugih o digitalnim informacijama i tu vidimo da ne 
postoji jasna veza između toga što nemate pristup računalu ili tabletu i trebate 
pomoć, nešto što pruža podršku Dijkovom modelu da taj pristup nije dovoljan. 
Kada je riječ o vrsti pomoći koja je ispitanicima potrebna, pokazujemo da 
unutar etnokulturne / nacionalne skupine “Somalijci”, 32% navodi da im 
je uglavnom potrebna pomoć u vezi s poslovima, dok ja etnokulturnoj / 
nacionalnoj skupini “Švedski”, 20% uglavnom treba pomoć s e-poštom. Da bi 
se imala mogućnost tražinje posla, rada sa digitalnom tehnologijom ili imala 
mogućnost slanja e-pošte smatramo ključnim za sudjelovanje u digitalnom 
društvu ,to je nešto što ističu različite organizacije u predgrađima.

Od 281 ispitanika koji koriste internet u našoj studiji, 86% navodi da u nekom 
trenutku koriste BankID, ali zajedno sa 13% onih koji uopće ne koriste Internet, 
ukupna brojka je 23% koji ne koriste BankID. Rezultat pitanja u kolikoj mjeri 
se osjećaju uključenim u digitalno društvo razočarava jer čak 21% tvrdi da se 
uopće ne osjeća uključenim, žene u većoj mjeri nego muškarci. To se može 
usporediti sa sličnim pitanjem u kojoj se mjeri osjećaju uključeno u društvo, 
gdje nešto više od 11% odgovara da se uopće ne osjeća uključenim. Stoga ima 
više ljudi koji se ne osjećaju uključenima u digitalno društvo. 15% ispitanika 
koji koriste internet navodi da se suzdržavaju od izražavanja političkih 
mišljenja na internetu zbog rizika da budu izloženi mržnji ili prijetnjama. 
Čak 56% ispitanika navodi da su u određenom trenutku bili diskriminirani 
na raznim osnovama.

Važan dio istraživanja odnosi se na sudjelovanje u društvu i povjerenje na 
razne načine. Opisali smo prethodne studije koje pokazuju kako socijalni 
kapital i demografski sastav utječu na povjerenje. Tvrdimo da ljudi moraju 
biti u stanju razumjeti usluge kako bi ih se moglo smatrati legitimnima i da se 
radi o kvaliteti upravljanja. Ali nešto zanimljivo u našoj studiji je da ispitanici 
tvrde da su podjednako zabrinuti zbog kršenja privatnosti od švedske države 
i vlasti kao i stranih država. To je područje koje u prethodnoj literaturi nije 
obrađivano vrlo opsežno, to jest odnos između zabrinutosti zbog ograničenja 
privatnosti od strane države i digitalnog povjerenja, u smislu povjerenja u 
državu i vlasti. To je nešto što bi se moglo dodatno istražiti.

Stekli smo empirijske uvide u općinske urede za građane, studentske 
zadruge i važnosti biblioteka u pomaganju i podršci ljudima s digitalnim 
problemima. Također smo pokazali da je društvena kompetencija važna za 
korištenje digitalnih usluga socijalne skrbi. Ali ispitanici u studiji navode da 
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imaju nizak “politički interes” - iako se naravno radi o tome kako se definira 
politika. Statistički podaci izbornih jedinica u Skäggetorpu pokazuju nisku 
odazivnost, čak i najmanju u Linköpingu, i ako postoji puno aktivnost 
u različitim udruženjima. Istražili smo u kojoj su mjeri naveli da su pratili 
#metoo i #AlaaSalah, koje smo opisali kao rad na ravnopravnosti spolova, 
25% je odgovorilo da jesu. To je jedna način sudjelovanja u našem digitalnom 
društvu.

Oni koji su zabrinuti da ono što Internet fondacija naziva “vlašću Švedske” 
(“myndighetsverige”) će zadirati u njihov osobni integritet putem Interneta, 
treba uključiti u rasprave o legitimitetu i povjerenju - to jest, ta zabrinutost je 
znak da se povjerenje dovodi u pitanje. Iako ispitianici nisu posebno politički 
zainteresirani, imaju vrlo veliko povjerenje u lokalne političare. Ali istovremeno 
se plaše nadzora od strane vlade Švedske – podjednako su zabrnuti i za strane 
države i vlasti. Na pitanja o povjerenju postojale su mogućnosti odgovora na 
skali od 5 (Da, u potpunosti se slažem) do 1 (Ne, uopće se ne slažem). U njemu 
primjećujemo da na sva pitanja o povjerenju u državne ustanove najmanje 
50% odgovara na alternativu 5 ili 4 u vezi s izjavama o povjerenju. Čini se 
da se povjerenje povećava kada su pitanja usmjerena na određenu javnu 
organizaciju. Najveće povjerenje ima policija, gdje ukupno 68% odgovara na 
alternativu 5 ili 4, a samo 14% odgovara 2 ili 1. Povjerenje u državne ustanove i 
političare lokalno (u Linköping) također je nešto veće od povjerenja općenito 
(izvan Linköpinga u Švedskoj). Povjerenje u političare također je niže nego 
porvjerene u državne ustanove. Esaiasson (2019) pokazuje slične rezultate 
studije u predgrađu Bergsjön i Hjällbo u Göteborgu. Naše je istraživanje u 
skladu s rezultatima da stanovnici predgrađa imaju visoku razinu povjerenja 
u državne ustanove.

Veliki dio je izabrao alternativu „ne znam“ na pitanje da li dozivljavaju da 
donesenje odluka u politici je uključivo i odgovorno, što je dio Globalni cilj 
16 u Agendi 2030 (SCB, 2017). Slično tome, tokom intervjua s pitanjima o 
povjerenju uspjeli smo dobiti protupitanje “ali šta znači povjerenje?”. To 
pokreće razmišljanja o tome kako možemo proučavati povjerenje. Čini se 
da na povjerenje ljudi utječu iskustva koja su imali s vlastima, političarima i 
javnim sektorom.

Koje implikacije na politiku možemo pokazati studijom i razvrstanim 
podacima? Globalni cilj održivosti kojem se “svi trebaju pridružiti” ne 
napreduje u švedskom društvu , kada 21% izrazi da se uopće ne osjeća 
uključenim u digitalno društvo. Osjećaj isključenosti je jasan kada se u 
predgrađu odgovora na anketu o digitalnom sudjelovanju. To je pokazatelj da 
se ciljevi održivosti široke uključivosti ne postižu kada je u pitanju digitalizacija 
društva i predgrađa.
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Exekutiv sammanfattning översatt till engelska
Executive Summary. The Suburb Responds. A survey method to 
map digital participation and sustainability in Skäggetorp

In this report we present a method to explore digital participation and sus-
tainable development in a Swedish suburb with face-to-face interviews by 
the household door and in public areas, and the data from the survey. The 
study is motivated by the fact that residents in suburbs often do not partic-
ipate in survey studies. In distinction to other survey studies our response 
rate was 65% and 323 respondents out of 500 who were asked participat-
ed. The high response rate can be explained by multilingual interviewer 
team and that the surveys were available in different languages apart from 
Swedish (English, Arabic, Somalian, Persian, Bosnian, Dari and Kurdish), 
we offered a cash check of 100 SEK in a local grocery store as an incentive, 
and we addressed the potential respondent face-to-face. The cash check 
incentive was important to get respondents to participate and to complete 
the survey, which had a maximum of 83 questions. 

The survey contained questions about mother tongue, age, occupation, 
level of education, ethno-cultural/-national identity; Access to technolo-
gy and usage, and what they ask for help about; how they communicate, 
use traditional and social media, access news and information; how they 
use banking ID, payment services and health apps, and attitudes to dig-
ital health appointments; attitudes and experiences of participation and 
communication with authorities; library visits and what the aim of their 
library visits are; sharing personal data and concerns for surveillance or 
privacy violations at the Internet; opinions and experiences of political 
communication, freedom of speech and voting at digital polling stations; 
trust in official representatives/politicians at local and national levels, as 
well as trust in authorities at the municipal level an nationally; and, par-
ents’ relationship to their children’s internet use. 

We compare our descriptive statistics to the policy about sustainable de-
velopment, (where Statistics Sweden is commissioned to get disaggregat-
ed data to follow the development and implementation of the sustainable 
development goals), and to research on digital divide, digital participa-
tion and trust in the government and authorities, as part of trust- based 
governance. Out of the respondents 87% state that they use the internet, 
which we compare to the national survey “Svenskarna och internet 2019” 
where 95% use the internet (Internetstiftelsen, 2019). 

We designed the survey in relation to the model to understand digital di-
vides as presented by Jan van Dijk, where he highlights that access to tech-

10



nology, competence, usage and motivation are important aspects. When it 
comes to access 81% of the respondents in this study have stated that they 
have a Smartphone, and 73% that they have a computer or tablet.

In the report we show that respondents who have access to digital technol-
ogy like computers and tablets visit the library to use the computers that 
are available there. We have asked questions about whether respondents 
ask others for help regarding digital issues, and we see that there is no ob-
vious connection between not having access to a computer and tablet, and 
asking others for help, which supports the model by van Dijk that there 
is more to digital participation than access. Regarding the type of assis-
tance that the respondents need, the ethno-cultural/-national Somalians 
32% express that they need help with work related digital issues, while 
among the ethno-cultural/-national Swedes 20% express they need help 
with emailing. Applying for jobs through digital channels and being able 
to send emails are central activities in the current digital society.

Out of the 281 respondents who use the internet 86% state that they use 
banking ID sometimes, but along with the 13% who state that they do not 
use the internet at all, the collective picture is that 23% of our respondents 
state that they do not use banking ID. 

The results to the question about feeling part of the digital society are dis-
appointing since 21% state that do not feel part at all, and disaggregat-
ed data show that among women the number is even higher. This can be 
connected to the question about feeling part of society, where 11% have 
responded that they do not feel included at all. This shows that more re-
spondents feel excluded from digital society. 

15% state that they have abstained from expressing their political opinions 
at the internet to avoid the risk of hatred or threat. 56% of the respondents 
have stated that they have experienced discrimination some time. 

An important part of the survey was about participation in society and 
trust. We describe previous studies that have analyzed how social capital 
and the demographic composition affect trust’. We argue that people need 
to understand services to find them legitimate and that this is about the 
quality of government. 

The respondents express that they are as concerned about privacy viola-
tions from the Swedish state and authorities, as foreign states. This is an 
area that has not been discussed very much in previous research, the rela-
tionship between concern about privacy violations by the state and digital 
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trust when it comes to trust in states and authorities. This could be ex-
plored further.

In the study we have got empirical material from citizen centers, educa-
tional associations and libraries and their role in assisting residents in dig-
ital issues. We show in the report that competence about how society and 
authorities function is vital to use digital welfare services.

The respondents express low interest in ‘politics’ – even if politics can be 
defined in different ways. Statistics from the electoral areas in Skägge-
torp indicate that participation in elections is lower than in other areas in 
Linköping municipality, but on the other hand there are many associations 
and a vibrant local community. We have explored how respondents follow 
hashtags like #metoo and #AlaaSalah, which we described as hashtags for 
gender equality, and 25% stated they do. This is a kind of participation in 
digital society.

We also argue that the concern that authorities in Sweden will violate pri-
vacy via internet should be included in discussions about legitimacy and 
trust – that concern is a sign of trust being questioned. Even if the re-
spondents are not very interested in politics proper, they state that they 
have a high level of trust in local politicians. But at the same time, they are 
concerned about surveillance by Swedish authorities, just as concerned as 
about foreign states and authorities. The questions contained response al-
ternatives on a scale from 5 (yes, I agree completely) to 1 (no, I do not agree 
at all). It seems like trust increases when the questions are directed to a 
specific authority. The Police has a high level of trust, 68% state response 
alternative 5 or 4, and just 14% state 2 or 1. Trust in local authorities and 
politicians are higher than trust in general (beyond Linköping, in Swe-
den). But trust in politicians is lower than in authorities. Studies with the 
same method in suburbs in Gothenburg showed similar results (Esaiasson 
et al, 2019). Our study is similar to others that show that residents in sub-
urbs express a high level of trust in authorities.

There is a large proportion of the respondents who expresses the alter-
native “I don’t know” whether decision-making is inclusive and respon-
sive, which was a literal question from the sustainable development goal 
(SDG) 16 in Agenda 2030 (SCB, 2017). During the interviews we could get 
questions from the respondents about “what does trust mean”? This raises 
questions about how we can study trust. It also seems like trust is affected 
by previous experiences of authorities, politicians, and public sector. 

Then what policy implications can be shown with our disaggregated data? 
The global sustainable development goal of not leaving anyone behind 
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is challenged in the Swedish welfare society when 21% of the respond-
ents express that they do not feel included at all in the digital society. The 
feeling of exclusion is evident when the suburb responds questions about 
digital participation. This is an indication that digital inclusion is not yet 
achieved in the suburb.
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Soo koobista jawaabaha xaafadaha. Baritaan 
loogu talagalay khariidaynta ka-qaybgalka 
dhijitaalka iyo joogtaynta Skäggetorp 

 
 

Warbixintan, waxaan ku soo bandhigeynaa qaab lagu baaro kaqeybgalka dhijitaalka ah iyo 
horumarka waara ee xaafad Iswiidhish ah oo lala yeesho wareysiyo waji-ka-waji ah inta lagu 
jiro albaabka la garaacayo iyo goobaha ganacsiga iyo meelaha dadweynaha, iyo sidoo kale 
xogta laga soo qaaday sahankan. Si ka duwan daraasadaha kale ee sahaminta ee xaafadaha ku 
yaal  ee  leh  jawaabta  hoose,  heerka  jawaabtayadu waxay ahayd 65% iyadoo 323 jawaab 
bixiye ka ahaayeen 500 jawaab bixiye. Heerka jawaabta sare waxaa lagu sharixi karaa xaqiiqda 
ah inaan heysanay koox wareysi luuqado badan leh iyo in sahamadan lagu heli karo dhowr 
luqadood oo kala duwan oo aan ka aheyn iswiidhishka (ingiriisiga, carabiga, soomaaliga, afka 
beershiyaanka, bosniyaanka, daari iyo kurdiyiinta), taas oo ah inaan dhiiri galin ka nahay 100 
karoon dukaan raashinka maxaliga ah. iyo in aan waji ka waji ula wajahnay      jawaab-
bixiyeyaasha.      Dhiirrigelintu      waxay     muhiim     u     ahayd     in jawaab-bixiyeyaashu  
dadka  ay  rabaan  inay  ka  jawaaban  su’aalaha  oo  ka  tirsanaa  83 su'aalood. 

 
 

Su'aalaha  waxaa  kujiray  su'aalo  ku  saabsan  asalka  ay  ki  yimaaden,  afka  hooyo,  da'da, 
shaqada, heerka waxbarashada, dhaqamada / jinsiyadaha / dhalashada; Helitaanka 
tikniyoolajiyadda iyo isticmaalkeeda, iyo weydiisashada kuwa kale caawimaad;Sida dadku u 
wada xiriiraan, u isticmaalaan dhaqanka bulshada iyo warbaahinta cusub, uga qeyb qaataan 
wararka iyo macluumaadka; Sidee dadku u isticmaalaan BankID, adeegyada lacag bixinta iyo 
barnaamijyada caafimaadka, iyo sida ay ula xiriiraan xiriirada daryeelka caafimaadka 
dhijitaalka ah; Fikradaha iyo waaya-aragnimada kaqeybgalka iyo la xiriirka maamulka; 
Booqashada maktabada iyo booqashooyinkaan maxaa loogu talagalay; Wadaagista 
macluumaadka shakhsiga ah, iyo walwalka ku saabsan ilaalinta ama xadgudubyada asturnaanta 
ee internetka; Fikradaha iyo waaya-aragnimada isgaarsiinta siyaasadeed, xorriyadda hadalka, 
iyo codeynta iyadoo la adeegsanayo xarunta codbixinta ee dhijitaalka ah; Kalsoonida lagu qabo 
waaxda dawliga ah sida siyaasiyiinta heer deegaan iyo heer qaran, iyo kalsoonida lagu qabo 
masuuliyiinta heer deegaan iyo heer qaran; Xiriirka waalidiinta iyo isticmaalka caruurtooda ee 
internetka. 

 
 

Waxaan la xiriirineynaa natiijooyinkayaga qaabka tirakoobka sharraxaadda labadaba ujeeddada 
siyaasadeed ee horumarka waara, kaas oo tirakoobka Iswidhishka ay u xilsaaran tahay 
helitaanka xogta la kala saaray si loo raaco horumarka, iyo wejiga cilmi baarista ee ku saabsan  
farqiga  dhijitaalka  ah,  ka  qaybgalka  dhijitaalka  ah,  iyo  kalsoonida  gobolka  iyo 
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mas'uuliyiinta sida qayb ka mid ah maamul ku-kalsoonaanta. Jawaab bixiyaasha, 87% waxay 
sheegaan inay isticmaalaan internetka, taas oo aan isbarbar dhig ku sameyneyno sahanka 
qaran "Iswiidhishka iyo Internetka 2019" halkaasoo 95% ay sheegeen inay isticmaalaan 
internetka (Internetstiftelsen,2019). 

 

 
Waxaan u qorsheynay daraasadda la xiriirta tusaalaha fahamka farqiga u dhexeeya dijitaalka 
ee cilmibaare Jan van Dijk uu ku soo bandhigay dhowr xaaladood, taas oo xoojineysa in 
helitaanka tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah, kartida, isticmaalka iyo dhiirrigelintu ay yihiin 
qaybo muhiim ah. Dhanka helitaanka, 81% jawaabeyaasha daraasadayada waxay sheegeen inay 
heystaan taleefan casri ah, iyo 73% inay heystaan kombuyuutar. Warbixinta, waxaan ku 
tusineynaa jawaabeyaasha helaya tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah sida kombiyuutarada ama 
kumbuyuutarradu sidoo kale booqdaan maktabadda, tusaale ahaan, si ay u isticmaalaan 
kombuyuutarrada halkaas yaalla. Waxaan sidoo kale weydiinay su'aalo ku saabsan haddii 
jawaabeyaashu ay dadka kale weydiistaan caawimaad xagga macluumaadka dhijitaalka ah, 
halkaasna waxaan ku aragnaa inaysan jirin xiriir cad oo u dhexeeya helitaanka kombuyuutar 
iyo caawimaad u baahaneeyn, oo ah wax taageero uu ah qaabka van Dijk u sheegay. Marka 
laga hadlayo nooca caawimada ay jawaabeyaashu u baahan yihiin, waxaan muujineynaa in 
qowmiyadaha / qoomiyadaha soomaalida dhexdeeda ay sheegeeyn 32% inay inta badan u 
baahan  yihiin  in  laga  caawiyo  arrimaha  ku  saabsan  xiriirka  shaqada,  halka  kooxda 
jinsiyadaha / qaranka "iswiidhishka", 20% inta badan ey ubaahanyihiin caawimaad emayl ah. 
Si aan u awoodno inaan u hirgelinno ama u codsan karno shaqo farsamada casriga ah, ama 
aan awoodno inaan email ugu dirno, waxaan u aragnaa inay udub dhexaad u tahay kaqeybgalka 
bulshada dijital ah, iyo wax jilayaasha kala duwan ee xaafadaha ku nool ay muujinayaan. 

 

 
Jawaab bixiyaasha 281 ee internetka u adeegsada daraasaddeena, 86% waxay sheegen inay 
mar uun isticmaalaan BankID, laakiin marka la barbar dhigo 13% oo aan isticmaalin internetka 
gebi ahaanba, tirada guud waa 23% oo aan isticmaalin BankID. Natiijada su'aasha ah dareenka 
ku lug lahaanshaha bulshada dhijitaalka ah waa mid niyad jab ah maxaa yeelay in badan oo 
21% ah ayaa sheegaya inaysan wax dareen ah ka qabin haba yaraatee, haweenkuna in ka badan 
ragga ma dareemaan inay ku lug leeyihiin. Tan waxaa lala barbar dhigi karaa su'aasha la 
midka ah ee ilaa heerka ay dareemayaan inay bulshada dhexdeeda ku jiraan, halkaasoo in ka 
badan 11% ay ka jawaabaan inaysan iyagu dareemin inay ku lug leeyihiin gabi ahaanba. . 
Sidaas awgeed waxaa jira dad badan oo aan dareemin inay ku lug leeyihiin bulshada 
dhijitaalka ah. 15% jawaabeyaasha adeegsada internetka ayaa sheegaya inay ka gaabsadeen 
inay fikradahooda siyaasadeed ku muujiyaan internetka khatarta ay ugu jiraan inay ku dhacaan 
nacayb ama hanjabaado. Ilaa boqolkiiba  jawaabeyaasha ayaa sheegay in mar uun la 
takooray sababo kala duwan awgood. 

 

 
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah sahanku wuxuu ku saabsan yahay kaqeybgalka bulshada iyo 
kalsooni siyaabo kala duwan. Waxaan sharraxeynaa daraasadihii hore ee muujiya sida 
raasamaalka  bulshada   iyo   qaab   dhismeedka   dadweynaha   ay   saameyn   ugu  leeyihiin 
kalsoonida. Waxaan ku doodi karnaa in dadku ay awoodaan inay fahmaan adeegyada si iyaga 
loogu arko inay sharci yihiin, waxayna ku saabsan tahay tayada maamulka. Laakiin wax xiiso 
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u leh daraasaddeenna ayaa ah in jawaab-bixiyeyaashu ay sheegaan inay sidoo kale ka 
walwalsan yihiin ku xadgudubka arrimaha gaarka ah ee ka socda dawladda Iswiidhan iyo 
mas'uuliyiinta, sida waddamada shisheeye. Tani waa aag aan aad looga hadlin suugaantii 
hore,  i.e.  xiriirka  ka  dhexeeya  welwelka  ku  saabsan xayiraadaha ku saabsan asturnaanta 
gaarka ah ee gobolka iyo aaminaadda dijitaalka ah, marka la eego kalsoonida gobolka iyo 
mas'uuliyiinta. Tani waa wax baaritaan dheeri ah lagu sameyn karo. 

 

 
Waxaan ka helnay aragtiyo qibrad leh oo ku saabsan doorka xafiisyada madaniga ah, ururada 
ardayda iyo maktabadaha caawinta iyo ka taageerida dadka arrimaha dhijitaalka ah. Waxaan 
sidoo kale muujinay in aqoonta bulshada ay muhiim u tahay adeegsiga adeegyada daryeelka 
dhijitaalka. Laakiin jawaabeyaasha ku jira daraasadda waxay sheegeen inay leeyihiin "dano 
siyaasadeed" oo hooseeya - in kastoo dabcan ay ku saabsan tahay sida loo qeexo siyaasadda. 
Tirakoobyada laga sameeyay xaafadaha Skäggetorp waxay muujinayaan kaqeybgal hoose iyo 
xitaa kan ugu hooseeya Linköping, laakiin waxaa jira waxqabadyo ururo badan. Waxaan 
baarnay heerka ay sheegteen inay raaceen #metoo iyo #AalaSalah, oo aan ku sifeynay inay ka 
shaqeeyaan sinnaanta jinsiga, 25 %na ay uga jawaabeen inay sameeyeen. Waa nooc 
kaqeybqaadashada bulshadeena dijitaalka ah. 

 

 
Kuwa ka walwalsan in waxa Hay'adda Internet-ka ugu yeeraan "hey'adda Iswiidhan" ay ku 
xadgudubto  sharaftooda  shaqsiyeed  ee  internetka  waa in lagu daraa doodaha ku saabsan 
sharci ahaanshaha iyo kalsoonida - taasi waa, walaacaas ayaa calaamad u ah in kalsoonida la 
isweydiinayo. In kasta oo jawaab bixiyaashu aysan si gaar ah u daneynin siyaasad ahaan, 
haddana waxay kalsooni weyn ku qabaan siyaasiyiinta maxalliga ah. Laakiin isla mar 
ahaantaana  waxay  ka  baqayaan  ilaalin  ka  timaadda  dawladda  Sweden  -  iyada  oo  ka 
walwalsan sida "waddamada shisheeye iyo maamulada". Su'aalaha aaminaadda, waxaa jiray 
xulashooyinka jawaabta ee miisaanka min 5 (Haa, gebi ahaanba ku raacay) illaa 1 (Maya, 
haba yaraatee ma oggolaan). Halkaas, waxaan ku soo jiidanaynaa xaqiiqda ah in dhammaan 
su'aalaha ku saabsan kalsoonida mas'uuliyiinta, ugu yaraan 50% ay ka jawaabaan beddelaad 5 
ama 4 oo ku saabsan weedhaha ku saabsan aaminaadda. Waxay umuuqataa in kalsoonida ay 
kororto marka su'aalaha lagu jiheeyo hawl gaar ah oo dadweyne. Booliisku wuxuu leeyahay 
heerka kalsoonida ugu sareysa, halka wadar ahaan 68% jawaabta gobolka ay tahay badal 5 
ama 4, iyo kaliya 14% jawaab 2 ama 1. Kalsoonida lagu qabo mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta 
aagga Linköping ayaa iyana waxyar ka sarraysa kalsoonida guud ahaan (oo ka baxsan 
Linköping ee Iswiidhan). Kalsoonida siyaasiyiintu sidoo kale way ka hooseysaa marka loo 
eego masuuliyiinta. Esaiasson (2019) wuxuu muujinayaa natiijooyin isku mid ah daraasad 
laga sameeyay xaafadaha Bergsjön iyo Hjällbo ee Göteborg. Daraasaddeenu waxay la 
jaanqaadaysaa natiijooyinka dadka deggan xaafadaha ay ku leeyihiin kalsooni heer sare ah 
maamulka. 

 

 
Qayb aad u tiro badan ayaa sheegtey beddelka jawaabta ee ah inaysan garanayn su'aasha ah 
in go'aan qaadashadu ay tahay mid loo dhan yahay oo laga jawaabayo, taas oo ah su'aal 
suugaaneed oo ka socota SDG 16 ee Agenda 2030 (SCB, 2017). Sidoo kale, intii aan ku guda 
jirnay wareysiyada su'aalaha ku saabsan kalsoonida, waxaan awoodnay inaan helno su'aasha 
ka jawaab celinta "laakiin aaminaadu maxay ka dhigan tahay?". Tani waxay kor u qaadeysaa 
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fikradaha ku saabsan sida aan u baran karno kalsoonida. Waxay umuuqataa in kalsoonida dadka 
ay saameyn ku yeelatay waaya aragnimadii ay kala soo kulmeen maamulka, siyaasiyiinta iyo 
laamaha dowladda. 

 
 

Waa maxay saameynta siyaasadeed ee aan markaas ku muujin karno daraasadda iyo xogta la 
kala saaray? Ujeeddada sii jiritaanka adduunka ee "qof walba waa inuu ku biiraa" waxay ku 
sii jeedineysaa xaalad xun bulshada daryeelka bulshada ee Iswiidhan markii 21% ay muujiyaan 
inaysan dareemeynin inay ku lug leeyihiin haba yaraatee bulshada digital-ka ah Dareenka ka 
saarida ayaa umuuqda mid cad markii xaafada ay ka jawaabeyso sahan ku saabsan kaqeybgalka 
dhijitaalka. Waa tilmaan muujineysa in himilooyinka waara ee ka mid noqoshada ballaaran 
aan la gaarin marka ay timaado dijitalinta bulshada iyo xaafadaha. 
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Inledning 

Vi knackar på i bottenvåningen i ett av tvåvåningshusen i 
området och dörren öppnas. Jag förklarar vilka vi är och vad 
syftet är med enkätintervjun. Mannen som öppnade vänder sig 
om och börjar prata serbiska med en kvinna som står bredvid. 
Eftersom jag talar deras språk så hoppar jag in i konversa-
tionen. Strax efter säger de åt oss att komma in. Vi sätter oss 
i vardagsrummet, familjen säger ”varsågod, ät” och syftar 
på en tallrik med kakor som står framme. Det visar sig att 
vi tidigare under veckan intervjuat släktingar till familjen. 
Nu i efterhand kan jag se likheter mellan dem, samma glada 
energi. Flera i familjen som var över 18 år deltog och svarade 
på enkäten. Mannen berättar att de tittar på SvT barnka-
nalen väldigt mycket. Det är ett bra sätt att lära sig svenska. 
Sedan visar han ett videoklipp på deras hus i Serbien och han 
verkar väldigt stolt. Hans fru berättar att hon använder in-
ternet endast för att hålla kontakt med sina barn i Serbien. 
(Fältanteckningar 14/11)

Fältanteckningarna ger en bild av vår forskningsstudie i en svensk förort. 
De som bor i svenska förorter deltar i lägre utsträckning i forskning och 
enkätstudier (t.ex. Novus, 2018; Internetstiftelsen, 2019; 2018). De utgör 
en grupp som forskare kallar svåra att nå (på engelska ”hard to survey”) till 
följd av detta. De utgör en stor del av Sveriges befolkning och för att stödja 
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle måste alla med. I policymål-
sättningarna om hållbar utveckling framgår det att ingen ska lämnas efter 
(FN, 2015). I ett alltmer digitaliserat samhälle kan detta bli en utmaning. 
Idag krävs digital inkludering och delaktighet för att invånare ska kunna 
ha kontakter med vård och skola, men även för att kunna betala räkningar, 
ansöka om sjukpenning, eller vid kontakt med myndigheter.

De som bor i marginaliserade förorter har i genomsnitt sämre egen för-
sörjning och är därför mer beroende av många offentliga tjänster. Det 
finns dessutom indikationer på att de använder digitala välfärdstjänster, 
som appen Digitala Vårdcentralen (som idag kallas Din Vård), i en lägre 
utsträckning (Region Östergötland, 2020). Samtidigt vill Sveriges reger-
ing vara bäst på att ta vara på digitaliseringens möjligheter (Regeringen, 
2017). Men för att förverkliga digitaliseringsstrategins ambitioner måste 
vi veta mer om de som bor i förorterna och om hur digitaliseringen kan 
komma dem till del. I en av intervjuerna under studien berättade en boen-
de i förorten som var högutbildad och arbetade inom vården: 
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Min man fick sin sjukvårskallelse i Kivra. Det funkar ju efter-
som jag kan hjälpa honom, men hur ska alla andra klara det. 
Alla kan inte! (Fältanteckningar 26/11)

Dessa förhållanden vill vi undersöka med en enkätmetod som använts av 
professor i statsvetenskap Peter Esaiasson med kollegor vid Göteborgs 
universitet. De har genomfört en studie i förorterna Bergsjön och Hjällbo 
i Göteborg genom att knacka dörr för att nå respondenter (Esaiasson m.fl., 
2019; Esaiasson, 2019). De visar hur bilden av livet i förorten behöver ut-
vecklas. Vi har hämtat inspiration från Esaiasson m.fl.s studie, men vårt 
fokus är på digital delaktighet och användning av digitala kanaler för att 
vara en del i samhället, utöver förtroende och delaktighet som de främst 
undersökt. Huvudargumentet för metoden är att traditionella enkäter via 
telefon, post eller internet riskerar att missa marginaliserade grupper, till 
exempel de som inte talar svenska så bra, har dålig internetåtkomst el-
ler inte känner sig inkluderade i samhället i allmänhet. Den presenterade 
metoden prövas för att nå och inkludera en mångfald av människor. Vi in-
tresserar oss även för hur digitalisering kan stödja de globala hållbarhets-
målen som formulerats i Agenda 2030 (FN, 2015). Nu när vi skriver detta 
har också vikten av hållbar digitalisering uppmärksammats i spåren av 
Coronaviruset (Covid-19) när samhället gör en digital chockomställning.

Välkommen till Skäggetorp
Skäggetorp heter förorten som är i fokus för denna rapport. Den är en del 
av Linköping stad. I Skäggetorps Centrum tornar ett hotellkomplex från 
1960-talet upp sig från tiden då området byggdes, men det har sedan dess 
omvandlats till kontor och lokaler för samhällsverksamheter. Ett glittran-
de S sträcker sig mot skyn uppe på taket när höstmörkret lägger sig. För 
den som söker upp Skäggetorp på en karta framstår det som en tydligt 
avgränsad stadsdel som omges av en ringväg vid namn Nygårdsgatan. I 
nordvästlig riktning finns ett kolonilottsområde, följt av jordbruksmark, 
och i den andra änden fortsätter Linköpings stad. Men där finns det en 
tydlig fysisk gräns med tågräls som skiljer Skäggetorp på den södra sidan 
från resten av staden. Uppfattningen av Skäggetorp som en tydligt avgrän-
sad stadsdel förstärks av uttalandet som en av nyckelpersonerna som vi in-
tervjuade inför studien gjorde, nämligen att Skäggetorp är som en egen li-
ten kommun. I Skäggetorps Galleria som ligger i mitten av området, finns 
det ett 20-tal butiker och verksamheter, alltifrån en välbesökt frisörsalong, 
till matbutiker, resebyrå, inredningsaffärer, apotek, gym, Röda Korset och 
restauranger, till det kommunala kontaktscentret Kontakt Linköping. 
Dessutom ligger den så kallade Kunskapslänken med flera studieförbund 

20



här, och en ungdomsverksamhet som kallas UngPuls. Efter några dagars 
arbete med enkätstudien noterade vi i våra fältanteckningar: 

Vi får ett trevlig bemötande av folk i allmänhet, och det känns 
inte otryggt att vistas i Skäggetorp. Vi blir dessutom väldigt 
väl bemötta av verksamheterna som vi kontaktat. De tycker 
att studien är viktig och personerna ”brinner för området”. Det 
blir oftast också ett allmänt samtal om Skäggetorp, om utan-
förskap, om utmaningar men även möjligheter. Det talas en del 
om kriminalitet, droger och ungdomar. (Fältanteckningar 5/11)

Det finns ett väldigt aktivt föreningsliv i Skäggetorp, precis som man 
kan förvänta sig. Föreningarna bedriver verksamheter med invånarna 
som läxhjälp, träning i att lära sig cykla, språkcafé för att öva svenska och 
fotbollsträning. Från politiskt håll bedrivs också många projekt om inte-
gration i området. Politiskt har Socialdemokraterna mångas förtroende 
och i kommunalvalet 2018 fick Socialdemokraterna 61,9 % i valdistriktet 
Skäggetorp 1 (Linköpings kommun, 2018a). Men vid valet 2018 noterades 
samtidigt att inom hela Linköping var valdeltagandet lägst i ett valdistrikt 
i just Skäggetorp, valkrets 4 där valdeltagandet var 64,3 % medan det var 
67,5 % i samtliga fem valdistrikten i Skäggetorp (Linköpings kommun, 
2018b). Detta kan jämföras med genomsnittet 86,6 % i hela kommunen 
(ibid).

Polisen klassar Skäggetorp som ett så kallat särskilt utsatt område, det vill 
säga ett område med låg socioekonomisk status där kriminalitet påver-
kar lokalsamhället (Nationella operativa avdelningen, 2019). Dock anses 
dessa benämningar vara stigmatiserande, och Linköpings kommun för-
sökte att få bort Skäggetorp från listan då det ansågs skapa otrygghet i sig, 
när listan senast presenterades i juni 2019 (SvT, 2019). Under perioden då 
vi genomförde vår enkätstudie skedde flera skottlossningar i området. Och 
strax efter studien föll en medarbetare från en verksamhet vi samarbetade 
med under studien offer för våldet då han blev skjuten till döds (se Landt, 
2020). Vi noterade även otrygghet under vår studie, som framgår av våra 
anteckningar: 

Jag frågar ”tycker du att Skäggetorp är bra?”. Den yngre pojken 
svarar ”nej dom dödar här”. (Fältanteckningar 12/11) 

Men flera boende i Skäggetorp talade om området i positiv bemärkelse 
när vi pratade med dem. De beskrev att det är tryggt att leva i Skäggetorp, 
eftersom det är deras hem. Det är samma resultat som Esaiasson (2019) 
pekar på sin studie i snarlika områden i Göteborg. Men trots detta mötte vi 
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många invånare som berättade om strategier för att hålla sig undan områ-
den som de uppfattar som otrygga efter att ha bevittnat polisinsatser eller 
efter att ha hört skottlossningar.

Skäggetorp har en hög andel invandrare i jämförelse med många andra 
stadsdelar i Linköping, 56 % i jämförelse med innerstaden där 15 % var 
födda utanför Sverige 2019 (2020b), och fler än 35 språk pratas i området, 
enligt information från Skäggetorps vårdcentral. Det är också en mycket 
större andel i Skäggetorp som har låg ekonomisk standard med risk för 
barnfattigdom, 48 % närmare bestämt (Linköpings kommun, 2020e), och 
som lever på försörjningsstöd, 18 % i Skäggetorp jämfört med Innersta-
den där knappt 2 % fick ekonomiskt bistånd 2018 (Linköpings kommun, 
2020b, Linköpings kommun 2019b; Socialstyrelsen). 

I en översikt från Linköpings kommun över folkmängd efter stadsdel och 
födelseland 2019 framgår att 1 266 av de 10 313 som bor i Skäggetorp är 
födda i Syrien, 966 i Irak, 871 i Somalia, 256 i Bosnien och Hercegovina, 
208 i Iran, och 172 är födda i Jugoslavien (vilket följaktligen innebär att de 
föddes innan Jugoslavien upphörde att existera som nation), 199 i Afgha-
nistan, och 146 är födda i Polen. 

För att förstå stadsdelen är det också viktigt att titta på sammansättningen 
av bostadsformer som finns, och i Skäggetorp är en övervägande andel 
hyresrätter. Upplåtelseformen hänger bland annat samman med disponi-
bel inkomst. Kommunen skriver själva i en nyligen publicerad analys att 
”Överlag är skillnaden i disponibel inkomst mellan dem med inrikes och 
utrikes födelseland betydligt större för hyresrätter än för äganderätter och 
bostadsrätter.” (Linköpings kommun, 2020c) Här kan det även uppmärk-
sammas att flera av hyresbolagen som verkar i området inte har någon kö 
till bostäder i Skäggetorp. 

Syftet med den här rapportens är att redovisa resultat från studien, dels 
med hjälp av deskriptiv statistik, dels i form av erfarenheter av att använ-
da metoden som baseras på ansikte-mot-ansikte intervjuer med respon-
denter på olika språk. Vår ambition med enkätstudien har också varit att 
undersöka möjligheter och utmaningar med att studera digital deltagande 
och känslan av inkludering med metoden. Dessutom har vi även velat un-
dersöka mångfald i internetanvändning och digital delaktighet med di-
saggregerade data, det vill säga dela upp data i kategorier som ålder, kön, 
etnokulturell/nationell tillhörighet, sysselsättning, utbildning, liksom atti-
tyder kring möjligheten att delta i samhället via internet.

Rapportens disposition ser ut som följer. Först beskriver vi utgångspunk-
ter för studien som finns i policyer och tidigare forskning om digitalise-
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ring, deltagande, hållbar utveckling och migration, och hur det ledde till 
hur vi designade enkäten. Vi beskriver hur vi nätverkade i området, vad 
vi lärde oss om metoden och om förorten medan vi genomförde studien. 
Sedan delar vi med oss av deskriptiv statistik från resultaten i form av il-
lustrationer av hur respondenterna har besvarat frågorna. Därefter sam-
manställer vi erfarenheterna av att arbeta med metoden och vad de som 
vill genomföra en liknande studie kan tänka på. Avslutningsvis reflekterar 
vi över resultaten om digitalt deltagande och hållbar utveckling i förorten.
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Tidigare forskning är grund för studien
Brett deltagande har varit en central del av arbetet med hållbar utveck-
ling sedan policyer för detta utvecklades under början av 1990-talet (Skill, 
2008). Sedan dess har digitaliseringen av samhället inneburit att digital 
kompetens och delaktighet kommit att bli viktigt för att kunna utföra 
medborgerliga rättigheter och skyldigheter (Gröning och Wihlborg, 2018). 
När internet introducerades i samhället fanns förväntningar om att det 
skulle bidra till ökad kommunikation mellan medborgare och politiker 
(som inte nödvändigtvis infriats) (Yates, 2016; Frame och Brachotte, 2016; 
Mazak och Stetka, 2016; Morozov, 2009; Morozov, 2013). Men vi bör hål-
la i minnet att kontakt med politiker inte är det enda viktiga för politiskt 
deltagande, utan att känsla av vara inkluderad i samhället kan vara lika 
betydelsefull. 

I Internetstiftelsens årliga enkätstudie ”Svenskarna och Internet” (2019, 
som vi förkortar SoI ibland) framgår det att en miljon svenskar inte använ-
der internet alls, eller väldigt sällan. För att kunna använda många digitala 
välfärdstjänster från stat, regioner och kommuner krävs BankID. Det är 
ett krav för att kunna komma åt och använda barnens skolplattformar, 
hålla kontakt med vården, och därför är användande av BankID relevant 
för känslan av att vara delaktig i det digitala samhället. För BankID krävs 
en relation till en bank och ett svenskt personnummer. Att kunna hantera 
information i nya kanaler har blivit en viktig del av hur vi agerar som med-
borgare och inte minst hur vi förväntas agera, lite i linje med hur läskun-
nighet var centralt för det ”analoga” medborgarskapet. Detta kallas ofta 
för digital läskunnighet, eller IKT litteracitet och visar vilken kompetens 
vi har att kommunicera i olika kanaler. I och med att olika verksamheter 
digitaliseras behöver medborgare digital litteracitet inom flera specifika 
områden, som till exempel eHälsa (Choi och DiNitto, 2013; Gann, 2018). 

Internetstiftelsens studie Svenskarna och Internet indikerar att många 
svenskar utesluts från det digitala samhället och tjänster som tillhanda-
hålls digitalt. Detta är besvärande om vi ska se till att det finns universell 
digital åtkomst för alla, och för ambitionen i FN:s Agenda 2030 att ”inte 
lämna någon bakom” (FN, 2015). I vårt ständigt mer uppkopplade och 
digitaliserade samhälle kräver uppnåendet av många hållbara utvecklings-
mål (SDG) digital kompetens och inkludering, inte minst i ett land som 
poängterar hög digitalisering och tillhandahåller mycket offentlig infor-
mation och tjänster online (Internetsstiftelsen, 2019). Vi sätter betydelsen 
av digitaliseringen i relation till FN:s policy om hållbar utveckling som 
antogs år 2015, Agenda 2030, som har direkt relevans för denna studie. 
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Inom SDG 1 är målet att bygga upp motståndskraften hos fattiga och 
människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet 
för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och 
miljömässiga chocker och katastrofer. SDG 3 handlar om hälsa och tidig 
varning med hjälp av kommunikationsteknik. Under Coronavirusets ut-
brott 2020 har det i den offentliga debatten diskuterats hur kommuner 
och myndigheter informerat om situationen, vilka språk som informatio-
nen funnits på och i vilka kanaler som informationen funnit, där mycket 
varit digitalt (Kazmierska, 2020; Berg och Skoglund, 2020; SvT, 2020b). 
Några kritiska röster har hörts om att det inte bara handlar om att förstå 
informationen eller att invandrare som drabbats har gjort det på grund av 
trångboddhet, utan också om andra strukturella frågor som hur arbets-
marknaden ser ut och att det kanske inte går att följa uppmaningen om att 
arbeta hemifrån för alla yrken.

Andra relevanta hållbarhetsmål som tydligt kopplar till digital inklude-
ring är SDG 4 som handlar om sträva efter att främja livslångt lärande för 
alla, samt öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdig-
heter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsätt-
ning, arbete och entreprenörskap. Inom SDG 5 som berör jämställdhet 
ska användningen av teknik öka, i synnerhet informations- och kommu-
nikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt. SDG 10 handlar om 
minskad ojämlikhet och att till år 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, hudfärg, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade 
i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Det här kallas för disaggrege-
rade data. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fått i uppgift att undersöka 
hur väl Sverige lever upp till åtagandena i Agenda 2030, och de 17 globala 
hållbarhetsmålen. Men SCB kommenterar utmaningar med att skapa di-
saggregerade data på följande sätt:

[…] även andra grupperingar lyfts fram i agendan som utgör 
en större utmaning att följa upp och där det kommer att behö-
vas mer arbete, kunskapsinhämtning och uppfinningsrikedom 
för att kunna få ett bättre underlag. Indikatorerna önskas 
kunna redovisas för funktionshindrade och det är inte en in-
delningsgrund som finns i statistiken. En del av dessa gäller 
religion eller etnicitet som det inte är tillåtet att inhämta sta-
tistikuppgifter om i vissa länder, däribland Sverige. Skälet är 
för att det finns erfarenheter att sådana uppgifter har använts 
för politiska syften som inte gagnat de grupperna. Det behöver 
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utredas vidare hur sådana data kan samlas in för att fånga 
nationellt relevanta frågor. (SCB, 2017: 25)

I detta projekt har vi försökt att bidra konstruktivt till denna typ av di-
saggregerade data för att fånga mångfald och diversitet. Projektets syfte 
relaterar även till SDG 11 alltså att till år 2030 verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering och smarta städer och regioner, samt förbättra 
kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och 
förvaltning när det gäller reducering och hantering av katastrofrisk. Slut-
ligen anser vi att studien berör mål 16 att främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla 
samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsut-
krävande på alla nivåer (SCB, 2017:179). Från Agenda 2030 uppmärksam-
mar vi delmål 16.6.2 som lyder ”Hur nöjd är du med din senaste kontakt 
med myndigheter”; samt 16.7.2 ”Upplever du att politiskt beslutsfattande 
är inkluderande och lyhört”? (SCB, 2017). Dessa delmål fick bli specifika 
frågor för att fånga hållbar utveckling i enkäten. Den globala politiska Ag-
enda 2030 liknar de demokratiska ambitioner för inkludering, deltagan-
de och jämlikhet som uttrycks i den svenska välfärdsstatens dagordning. 
SCB uppmärksammar att dessa frågor finns i SOM-institutets statistik om 
nöjdhet med demokratin i Sverige (SCB, 2017:179). 

För att undersöka dessa politiska mål om hållbarhet och digital delak-
tighet kan studier av digital diversitet (Bernhard m.fl., 2019) eller inter-
sektionalitet (Khan, 2018) göras. Vissa forskare hävdar att mångfald kan 
innebära att vissa sociala grupper kräver särskilt stöd för att få tillgång 
till grundläggande välfärdstjänster, för att ta del av rättigheter och uppfyl-
la sina skyldigheter gentemot staten. Med detta tillvägagångssätt blir det 
viktigt att utforma välfärdstjänster för alla medborgare med olika behov i 
fokus och att anpassa tjänster som erkänner snarare än förnekar skillnad. 
Forskning har också påpekat att deltagande som medborgare ofta bygger 
på en upplevd universell norm om kapacitet (Rice m.fl.., 2019) som ten-
derar att utesluta människor som inte uppfyller normen. Genom att dis-
kutera förväntningarna kring den digitala medborgarnas uppfattning och 
genom att observera digitalt deltagande, mångfald och exkludering (dvs 
att alla inte nödvändigtvis känner sig inkluderade eller kan delta genom 
att använda digitala välfärdstjänster) kan de politiska dimensionerna av 
digital diversitet analyseras (se Bernhard m.fl., 2019).
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Att kunna ta del av digitala offentliga tjänster 
Tillgång till digital teknik var länge i centrum för studier av digital delak-
tighet och inkludering, men forskare har sedan dess uppmärksammat att 
det krävs mycket mer för att kunna ta del av digitala tjänster och verktyg. 
I sin senaste bok skriver till exempel Jan van Dijk att “… the problem only 
starts when everybody has a computer, smartphone or Internet connec-
tion!” (2020:47). Han hävdar att det är först då som det behövs förmågor 
och kunskap om hur tekniken ska användas. Förmågor och kunskap är 
också något som ständigt behöver uppdateras eftersom det sker en snabb 
utveckling av teknik och tjänster. Samtidigt är tillgång till teknik naturligt-
vis en förutsättning för att kunna använda den. Van Dijks modell (2020) 
är användbar för att förstå både digital inkludering och exkludering. 

När vi kommunicerar via digitala kanaler är inte bara kompetens, använd-
ning och motivation viktiga, utan också frågan om hur vi delar personliga 
data. Frågan har kommit på tapeten både i och med ny lagstiftning i form 
av GDPR, men också efter skandalen kring Cambridge Analytica där ett 
företag som använde personliga uppgifter från Facebook-användare sam-
lade information i syfte att genomföra riktade politiska och kommersiella 
kampanjer. Enligt SoI 2019 har oron för övervakning ökat med 17 % sedan 
frågorna började ställas 2015 (Internetstiftelsen, 2019). Innan årsskiftet 
2016–2017 visade Internetstiftelsens siffror att lika många människor var 
oroade som de som inte var oroade, cirka 35 % i var grupp (Internetstiftel-
sen, 2019). Internetstiftelsen förklarar att den ökande oron delvis kan ses 
som ett resultat av de skandaler som uppmärksammats kring Cambridge 
Analytica. Andra menar att vi frivilligt delar med oss av personliga data 
och preferenser via sociala medier och Google sökningar till allehanda ak-
törer där det tidigare behövdes övertalning (Han 2017). Dessa områden 
gör det relevant att undersöka människors inställning till och förtroende 
för digitala tjänster och sociala medier. 

Förtroende i en digital tid i förorten
Digitaliseringen av offentlig förvaltning och välfärdstjänster strävar efter 
att tillgodose medborgarnas behov, med förbättrade och effektivare tjäns-
ter till en lägre kostnad (Axelsson m.fl., 2013; Peeters och Widlak, 2018). 

Förtroende för stat och myndigheter är avgörande för upplevelser av att 
tillhöra den nationella gemenskapen och för den sociala sammanhållning-
en. 
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Det finns hög etnisk mångfald bland människor som bor i marginaliserade 
områden, som svenska förorter. I detta sammanhang där vi diskuterar för-
troende och tillit bör det uppmärksamma att dessa uppfattningar kan på-
verkas av tidigare erfarenheter av regeringsskick och styrning. Esaiasson 
m.fl. poängterar till exempel att befolkningen i förorterna kan ha erfaren-
heter av: 1) korruption och låg kvalitet på styrningen i de länder de bott i 
tidigare; 2) att det finns en variation och mångfald av kulturella koder och 
politiska värderingar; och 3) att många har ett lågt socialt kapital i det nya 
landet (2019). Här är det relevant att hänvisa till en studie publicerad av 
World Bank Group som undersöker skattemoralen i många olika länder i 
ett online-experiment. De drar slutsatsen att oavsett regeringssystem, eko-
nomi och kultur, så är medborgare mer angelägna att betala skatt om de 
känner att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter om hur skattemedlen 
ska spenderas, och får en överblick av hur regeringens resurser ser ut och 
används (Världsbanken, 2019). 

Det finns också studier av skillnader i förtroende och tillit för lokala och 
nationella styren. Fitzgerald och Wolak (2016) visar att tillit till det lokala 
styret skiljer sig från det nationella. Känslan av inkludering och solidaritet 
påverkar tilliten för det lokala styret, medan känslan för hur ekonomin 
fungerar påverkar tilliten gentemot nationella nivån. Människors sociala 
kapital och den demografiska sammansättningen påverkar också tillit. De 
visar att invånare i större städer har högre tillit till det nationella styret, att 
människor med lägre utbildning uppvisar lägre tillit till det lokala styret i 
förhållande till det nationella, medan arbetslösa uppvisar lägre tillit mot 
det nationella styret. Elkins och Sides (2007) visar i sin studie att männ-
iskors identifikation med och känsla av stolthet för staten kan brista i de-
mokratiska samhällen. De undersöker minoritets- och majoritetsgruppers 
stolthet och identifiering med staten i 51 länder vid millenniumskiftet, 
och ett av flera resultat är att högre utbildning och högre inkomst minskar 
stolthet för det statliga styret. Dessa forskningsresultat innebär att studier 
av tillit och förtroende bör dela upp frågor på lokal och statlig nivå.

Digital delaktighet, migration och risk för utanförskap
Den här studien handlar om en förort med hög etnokulturell/nationell 
mångfald, därför är det relevant att undersöka hur det spelat roll i tidigare 
forskning om digital delaktighet. I en intervjustudie med iranska kvinnor 
som bor i Australien, av Farshbaf (2018), samt en intervjustudie i USA av 
Katz med flera (2017) undersöks låginkomst- och migrantfamiljers digi-
tala tillgång. Studierna kopplar samman socioekonomisk status, etnicitet 
och digitalt utanförskap. De visar att digitalt utanförskap leder till sämre 
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utveckling, exempelvis när det gäller att skaffa sig utbildning, och påverkar 
känslan av inkludering i samhället eller individens emotionella situation, 
bland annat till följd av möjligheten att hålla kontakt med släkt och vänner 
i hemlandet. 

I detta sammanhang har vi utgått ifrån forskning som presenterats av 
Khayati (2011) och det han kallar simultant deltagande. Det handlar om 
hur digitala medier och kommunikationskanaler spelar en viktig roll i vår 
globaliserade värld och hur migranter skapar olika diasporiska gemenska-
per och upprätthåller transnationella aktiviteter som binder samman flera 
stater. Digital diaspora är en specifik migrantgemenskap med tydlig etnisk, 
religiös eller kulturell samhörighet som är utspridd över flera stater men 
förenas av digitala kontaktnät. Men denna digitala kompetens och aktivi-
tet behöver inte nödvändigtvis ”spilla över” i digital kommunikation med 
exempelvis svenska myndigheter. När det gäller transnationella migranter 
menar Pangakos och Horst (2006) till exempel att de riskerar att bli över-
vakade i deras användning av internet. Ett exempel var hur tjänstemän 
från eritreanska staten använde pseudonymer för att kunna övervaka dis-
kussioner om nyhetshändelser i medier. Även om deras studie har några år 
på nacken är det relevant att uppmärksamma hur internet både möjliggör 
kommunikation och mobilisering över nationsgränser, som övervakning. I 
ett nationellt perspektiv kan privatpersoners uppfattning om övervakning 
jämföras med hur Försvarsmakten startat en utbildning för ”cyber-solda-
ter”, alltså ”anti-hackers”, som har i uppgift att vara ett IT-försvar gentemot 
främmande dataangrepp mot Sverige (SvT, 2020a).

I tidigare studier av migrantskap och digitalisering lyfts relationen mellan 
föräldrar och barn, och att barnen hjälper sina föräldrar (Farshbaf, 2018; 
Huang m.fl. 2018; Casado, m.fl. 2019; dos Santos och Teixeira, 2015). Att 
barn till föräldrar som inte pratar så god svenska får hjälpa till i möten och 
kontakter med myndigheter, skola och vårdcentral har noterats tidigare, 
vilket motiverar vår enkätstudies fokus på föräldrars relation till barnens 
internetanvändning. 

Det finns tidigare forskning och studier om förorter och förortsliv. Vid 
Mångkulturellt centrum i Botkyrka publicerade till exempel Karl-Olov 
Arnstberg och Ingrid Ramberg en antologi (1997), där fenomen bortom 
miljonprogrammets höghus och betong, som maktutövning, segregation, 
livsformer, och förortsfobi diskuteras. ”[D]essa samhällen har via sin ’an-
norlundahet’ något betydelsefullt att säga om Sverige i vår tid”, menar de 
(1997). Dahlstedt (2018) diskuterar villkoren för unga förortsbor. I anto-
login adresseras många aspekter som är viktiga för den här studien och 
rapporten, nämligen utanförskap och viljan till inkludering, som även är 
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centrala demokratiska principer. Att känna tillhörighet är viktigt för att 
skapa vilken sorts gemenskap som helst. Dahlstedt uppmärksammar en 
tilltagande polarisering i svenska förorter, med frustration, växande klyftor 
och sociala spänningar som ingredienser. Det är fenomen som vi inte kan 
ducka för när vi genomför vår studie. Bilden av förorten framställs oftast 
som problematisk, som något som måste korrigeras och åtgärdas. I andra 
studier av segregation har till exempel Irene Molina (2005) konstaterat 
att segregation framställs som ett problem främst i förorten, där förorten 
inte framställs som de villaförorter där medelinkomst och bilinnehav är 
markant högre än i Skäggetorp och liknande marginaliserade stadsdelar. 
Vår studie ansluter till de mer kritiska angreppssätten på segregation och 
har därmed ett miljörättviseperspektiv (Bradley, 2009) i bemärkelsen att 
vi vill bidra till att uppmärksamma utanförskap och skapa kunskap om 
hur människor kan inkluderas och delta. 

Deltagande i enkäter och statistiska 
undersökningar om internetanvändning 
Svarsfrekvens vid enkätintervjuer som sker ansikte-mot-ansikte har på 
senare tid generellt hamnat på ungefär 60 %, enligt Halperin och Heath 
(2012). I Esaiasson m.fl.s (2019) studie där de använde sig av metoden 
ansikte-mot-ansikte fick de en liknande svarsfrekvens. Detta kan jämfö-
ras med Novus (2018) undersökning i Sveriges ”mest utsatta områden” 
med telefonintervjuer som fick en svarsfrekvens på endast 10 %. Av Novus 
samtliga intervjuer var 90 % genomförda på svenska språket, och ungefär 
varannan respondent i deras telefonintervjuer var född i Sverige.

När det gäller underlag om hur det ser ut med internetanvändning i Sveri-
ge är Internetstiftelsens årliga enkätstudie ”Svenskarna och Internet” cen-
tral. ”Svenskarna och Internet 2019” hade en svarsfrekvens på 16 % beräk-
nat på deras storurval, och 19 014 personer från 16 år och äldre tillfrågades. 
Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 706. Internetstiftelsen 
kommenterar sitt tillvägagångssätt med att 10 000 personer fick brev med 
information om undersökningen samt inbjudan till länk till att besvara 
den via webbformulär. Av dem som fått brev men ej besvarat undersök-
ningen påmindes de via sms. Bland dem som meddelade varför de inte 
kunde delta uppgav 205 personer språkproblem och ytterligare 165 var ej 
kvalificerade. Att kunna besvara frågor om digitalt deltagande på de språk 
som människor som bor i Sverige talar blir därmed viktigt, och något vi 
har inkluderat i designen av det här projektet. 
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Ett smartare Linköping och Skäggetorp?
Staden Linköping utsågs till en av Sveriges smartaste städer under 2019 
(Linköping, 2019a). Kommunen har arbetat med smarta lösningar och 
med att digitalisera sin verksamhet. Linköpings kommun skulle till ex-
empel bli blankettfri 2020. Detta är ett av flera argument för varför det 
är intressant och viktigt att undersöka hur invånarna kan använda digi-
tal teknik och digitala tjänster. Användningen av digitala välfärdstjänster 
som regionens app Digitala Vårdcentralen framstår som lägre i Skägge-
torp (Region Östergötland, 2020). Om låg svarsfrekvens på enkäter om 
nöjdhet på vårdcentralen bland invånare i Skäggetorp, sa verksamhets-
chef Marina Larsson följande år 2017: 

Många patienter i området behärskar inte svenska och har 
inte heller tillgång till dator där enkäten finns på andra språk. 
Det kan vara en anledning till att resultatet för Skäggetorps 
VC inte är rättvisande. I Åby och Jursla har nästan sextio pro-
cent svarat på enkäten. I Skäggetorp bara tjugofem procent. 
(Gerdien, 2017)

De som arbetar inom olika offentliga, privata och ideella samhällsverk-
samheter i Skäggetorp berättade vid våra besök att de ofta får hjälpa sina 
besökare med enkäter, och göra sig till ”samhällstolkar” och bistå med 
digital hjälp. Exempel på dessa verksamheter är medborgarkontor, bibli-
otek, trygghetsvandrare, brobyggare, kulturella föreningar och studieför-
bund. Några verksamheter uttryckte att det finns behov av mer stöd, att 
deras verksamheter inte kan hjälpa alla besökare, ibland för att besökarna 
kommer med ett problem som verksamheten inte arbetar med, eller för att 
tiden inte finns. Några av verksamheterna samarbetar med varandra och 
skickar besökare till andras verksamheter om den andra verksamheten är 
bättre lämpad att hantera besökarens problem. Betydelsen av att förstå hur 
samhället fungerar för att kunna använda digitala tjänster uppmärksam-
mas i en enkätstudie i Danmark där äldre användare rapporterade att det 
har svårt att använda digitala tjänster, men till skillnad mot yngre grupper 
som rapporterade hög digital kompetens förstod de äldre hur samhället 
och offentlig sektor fungerar. Detta visar på möjligheter och utmaningar 
med att navigera som digitala medborgare (Danmark Statistik, 2018), och 
att det är olika kompetenser som kan behövas.

Som vi lyfte fram ovan är smarta städer ett av hållbarhetsmålen, och dess-
utom en ambition för att visa på framsynthet bland svenska städer i strä-
van att göra dem attraktiva. Men smarta städer kräver smarta medborg-
are, politiker och medarbetare som använder, arbetar med och tar beslut 
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om smarta digitala tjänster (Cronemberger och Gil Garcia, 2019; Chou-
rabi m.fl., 2012). När det gäller smarta städer finns det forskning som vi-
sar att folkbiblioteken kan ha en viktig roll i utformandet av dessa städer 
(Mersand m.fl. 2019; Cronemberger och Gil Garcia, 2019). Detta beror på 
att biblioteken hjälper invånare med digital kompetens som behövs för att 
leva och verka i ständigt uppkopplade samhällen, för att ta del av tjänster 
och service och för att delta i samhället (Gustafsson m.fl., 2019; Anders-
dotter, 2017). Att ha digital kompetens blir ett krav som gäller alla, det blir 
en norm där den digitala medborgaren ges ansvar att ständigt hålla sig 
uppdaterad i livslångt lärande (se Schou och Hjelholt, 2017). 

Eftersom digital delaktighet uppmärksammats som viktigt i en demokra-
tisk stat har studier försökt identifiera vad människor behöver hjälp med 
(van Dijk, 2020; Gann, 2018; Bernhard m.fl. 2019) och vem som behöver 
hjälp. Van Deursen och Helsper (2015) visar att i jämförelse med anställ-
da är arbetssökande generellt sett mindre digitalt aktiva och drar mindre 
nytta av digitala verktyg i sin vardag. Arbetssökande har dessutom i lägre 
utsträckning någonstans dit de känner att de kan vända sig med digitala 
problem.

Som stöd för att klara av att använda offentliga digitala tjänster finns bland 
annat i Sverige medborgarkontor i olika former som har haft olika funk-
tioner både för kommunala och statliga tjänster (Bernhard och Wihlborg, 
2015). Sedan 2019 har Statens servicecenter ansvar för information och 
stöd kring interna och externa statliga tjänster. På servicekontoren kan 
privatpersoner få hjälp med ärenden som gäller Skatteverket, Pensions-
myndigheten och Försäkringskassan (se Statens servicecenter, 2019). 
Denna förändring innebär att kommunerna har börjat renodla sina egna 
servicekontor för de tjänster som respektive kommun ansvarar för.

I Linköping finns medborgarkontor som kallas Kontakt Linköping. Kon-
takt Linköping finns på flera platser i Linköping, bland annat i Skäggetorps 
Centrum. Då vi intervjuade personal på Kontakt Linköping i Skäggetorp 
förklarade de att när besökare har ett ärende som relaterar till statlig verk-
samhet, vilken inte är sällsynt, så hänvisar de vidare, vilket oftast innebär 
telefon, mejl eller digital tjänst eftersom få lokala myndighetskontor finns 
i närområdet. 

I utdraget ur våra fältanteckningar visas på utmaningar med digitalise-
ringen av samhället.

Vid vårt besök på syrisk-svenska föreningen mot slutet av 
vårt projekt sa en medlem i föreningen att han uppfattade att 
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vårt projekt handlade om att digitalisera, inte att undersöka 
inställning till och användning av digitala tjänster och tek-
nik. “Det här, er idé, funkar inte för oss, digitalisering funkar 
inte. Vi kan inte använda och söka tjänster. Vi behöver hjälp, 
det behövs att någon kommer och hjälper oss. Det är inte 
bra”. Flera av det 20-tal närvarande nickade instämmande. 
(Fältanteckningar 27/11) 

Sammanställning av utgångspunkterna 
som använts i designen av enkäten
Baserat på ovanstående genomgång av såväl policyer för hållbar utveck-
ling och digitalisering, som tidigare forskning och olika erfarenheter av 
digital inkludering och deltagande, har vi utkristalliserat de olika områden 
som enkätstudien syftar till att undersöka: 

• Bakgrundsfaktorer om modersmål, ålder, sysselsättning, 
utbildningsnivå, etnokulturell/nationell tillhörighet för att kunna 
skaffa disaggregerade data om digital delaktighet och digitalt 
medborgarskap

• Tillgång till teknik och användning, liksom uppgifter om dem som 
inte använder internet, och de som ber andra om hjälp

• Hur människorna kommunicerar, använder traditionella och nya 
sociala medier, tar del av nyheter och information, i linje med 
begreppen digital litteracitet eller IKT kompetens

• Hur människor använder BankID, betaltjänster och hälsoappar, och 
hur de förhåller sig till digitala vårdkontakter

• Uppfattningar och erfarenheter av deltagande och kommunikation 
med myndigheter

• Biblioteksbesök och vad dessa besök syftar till, eftersom biblioteken 
är viktiga institutioner för smarta städer

• Att dela personuppgifter, och oro för övervakning eller 
integritetskränkningar via internet 

• Åsikter och erfarenheter av politisk kommunikation, yttrandefrihet, 
och att rösta via digital vallokal

• Förtroende för det offentliga som politiker på lokal och nationell nivå, 
och förtroende för myndigheter i närområdet samt nationellt

• Föräldrars relation till sina barns internetanvändning
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Enkätstudien och våra metoder
Den här studien presenterar resultat om hur människor som lever i en för-
ort ser på demokrati och delaktighet i en digital tid. Att nå respondenter 
genom ansikte-mot-ansikte intervjuer vid dörrknackning är inte nödvän-
digtvis nydanande i ett historiskt perspektiv. Att kontakta potentiella res-
pondenter i deras hushåll har varit vanligt, inte minst för att fånga vardag-
liga företeelser (t.ex. Skill, 2006). Men brev, telefon och internetbaserade 
enkätstudier har dock varit vanligare på senare tid, särskilt som internet-
baserade enkäter bidragit till minskade administrativa kostnader (Halpe-
rin och Heath, 2012). Att många studier genomförs via digitala kanaler 
gör att dörrknackning kan vara ett sätt att nå människor som inte tillfrågas 
eller inte deltar i lika hög grad i enkätstudier (se Novus, 2018). Med me-
toden har vi försökt nå personer som inte skulle delta i enkätstudien om 
de inte tillfrågats av en intervjuare som de pratar samma modersmål som, 
samt personer som till en början kände att deltagande inte var relevant 
eftersom de inte använder internet – men som deltog efter att vi berättat 
att vi också efterfrågade deras svar.

Enkäten som var i fokus hade sammanlagt 89 frågor, men beroende på 
svarsalternativen kunde det aldrig uppgå till fler än 83 för en enskild res-
pondent. Frågorna finns ej med som bilaga i denna rapport, men återges 
i samband med resultatet för varje fråga i tabellerna. Urvalet av deltagare 
var slumpmässigt men på utvalda gator i Skäggetorp där 10 313 människor 
bor, varav ungefär 7 000 är vuxna. Vi identifierade hur många som var 
folkbokförda på olika adresser och utifrån det beslutade vi hur många da-
gar vi skulle knacka dörr där. Vi dokumenterade vilka lägenheter vi redan 
besökt. Respondenter rekryterades både på offentliga platser och via dörr-
knackning. Vi hade beslutat att de respondenter som rekryterades skulle 
vara vuxna, alltså minst 18 år, samt vara boende i Skäggetorp. Eftersom 
vi inte samlade in personuppgifter så granskade vi inte legitimation. Att 
knacka dörr associeras ofta, enligt personer verksamma i området där vi 
genomfört studien, med religiösa samfund, politiska partier eller försälja-
re.

Vi samarbetade med inhyrda flerspråkiga intervjuare från ett studentmed-
arbetarföretag. Målsättningen var att tillfråga 500 personer som bor i för-
orten. Enkäterna kunde besvaras direkt på en surfplatta eller vid vissa fall 
på pappersenkät som sedan fylldes i manuellt i det elektroniska systemet 
Survey & Report. Enkäten var översatt till arabiska, bosniska, engelska, 
persiska, dari, sorani och somaliska, men av olika anledningar användes 
inte samtliga. Den främsta anledningen var att respondenterna själva val-
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de den svenska enkäten istället för översättningen. En annan anledning 
var att översättningar i enkäterna hade vissa brister, främst på somaliska, 
vilket gjorde enkäten svår att använda för intervjuaren med den språk-
kompetensen. Respondenter som besvarade den arabiska enkäten upp-
märksammade att svarsalternativen inte kom på rätt sida, enligt logiken 
med från vilken sida som språket läses (och vår kopieringsmaskin hade för 
övrigt inte möjlighet att sätta häftklamrar i vänster hörn på pappersenkä-
terna). När översättningen inte användes men respondenten inte talade 
svenska använde de flerspråkiga intervjuarna istället den svenska enkäten 
och översatte till det språk de intervjuade på, eller hjälpte till att förklara 
svåra ord. Här var språkkompetenserna fundamentala. Fältarbetet med 
enkätintervjuerna varade under en månad. Vi var totalt 7 personer som 
genomförde intervjuerna, även om vi arbetade olika mycket. Vi arbeta-
de hela tiden i team, och oftast knackade vi dörr i par. Detta hängde dels 
samman med viljan att kunna prata flera olika språk som fanns i teamet 
beroende på vem som öppnade. Dels var teamarbetet nödvändigt då stu-
dentmedarbetarna delade ut värdecheckarna. Arbetet krävde en hel del 
logistisk samordning. Vi förde en loggbok men vem som tillfrågat respon-
denten, vilket språk som intervjun genomfördes på, om intervjun genom-
fördes vid dörrknackning eller på offentlig plats/lokal verksamhet, och 
slutligen om respondenten mottog värdecheck. 

Samtliga översättningar av enkäten var inte färdiga på startdagen av fäl-
tarbetet, utan några fick vi tillgång till efter projektstart. De enkäter vi 
hade tillgång till på startdagen var svenska, bosniska, och engelska. Efter 
fem dagar in på fältarbetet fanns den arabiska tillgänglig och efter åtta da-
gar fanns även enkäten tillgänglig på somaliska, persiska, dari och sorani. 
Under arbetet representerade vi Linköpings universitet med våra ljusblåa 
jackor, och detta fick flera att reflektera kring universitetsstudier. I fältan-
teckningarna har vi skrivit: 

Besök hos somalisk familj, kvinnan runt 30 drömmer om att 
studera men vet inte om hon kan. Hon uttryckte att hon inte 
tror att hon någonsin kommer kunna plugga men att hon 
”hoppas, hoppas”. Mannen i hushållet ville läsa frågorna själv 
för att öva på svenska (Fältanteckningar 12/11). 

De som besvarade hela enkäten erbjöds en symbolisk ersättning, ett inci-
tament som Esaiasson m.fl. kallade det för, om 100 kronor i matbutiken 
Willys. En anekdot i sammanhanget är att det ekonomiska incitamen-
tet inte var del av Esaiassons studie förrän de insåg att ett bostadsbolag 
använde det för att höja svarsfrekvensen, och då också började göra det 
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(Esaiasson, 2019:127). Halperin och Heath kommenterar i sin metodbok 
att ekonomiska incitament som checkar blir allt vanligare (2012:247).

För att räknas som bortfall beslutade vi att personen måste vara i målgrup-
pen för enkäten, förstå vad studien innebar och vad de tackade nej till att 
delta i. Det räckte således inte att de bara öppnade och stängde dörren, 
struntade i att öppna trots att vi hörde att de gick fram till dörren och tit-
tade i kikhålet, eller inte pratade ett av de språk som intervjuarteamet ta-
lade och enkäterna fanns på. När vi informerade upplyste vi dem även om 
forskningsetiska principer och att de hade rätt att säga nej och att avbryta 
utan att ge något skäl, att vi inte samlade personuppgifter, och att syftet 
med studien var att studera digital delaktighet. Vi gick inte tillbaka till 
trappuppgångar där människor inte öppnat, utan fortsatte till andra gator 
och försökte få spridning på de tider vi genomförde dörrknackningen. Vid 
något tillfälle gick vi tillbaka om respondenten öppnade och förklarade 
att hen kunde delta i studien senare i veckan. Vid några tillfällen lämnade 
vi en pappersenkät åt respondenten och hämtade enkäten senare i veck-
an. En större del av dörrknackningen skedde på dagtid, vilket med stor 
sannolikhet påverkade vilka vi fick möjlighet att intervjua eftersom de var 
hemma (arbetslösa, pensionärer, sjukskrivna, studenter, nattarbetare). Vi 
genomförde dörrknackning både på vardagar och helger. Foto på informa-
tionsbrevet som vi de första dagarna delade ut i alla trappuppgångar som 
vi skulle besöka, finns i illustrationen nedan. Den svenska versionen går 
att läsa i Bilaga 1. 
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Illustration. Foto på hur information på olika språk sattes upp i trappuppgångar i området. Ahmed 
Kaharevic.

Vi hade inledningsvis förberett tre olika typer av informationsbrev 1. Hop-
vikta brev som lades i postinkasten 2. Informationsbrev som hängdes upp 
i trappuppgångar, enligt illustrationen ovan 3. Informationsbrev i form av 
affischer som gavs till verksamheter vi besökte. Ganska snart insåg vi att 
få läste eller uppmärksammade informationsbreven, och därför övergav vi 
att lägga tid på det för att istället bara informera de som öppnade dörren 
när vi knackade på. Vi blev förvånade över hur många som öppnade upp 
sina hem för oss när vi kom i teamet, vilket belyser frågor bortom digital 
säkerhet.

Jag försöker förklara för kvinnan vem jag är, att jag är från 
universitetet och varför jag knackar på. Jag märker dock att 
kvinnan inte förstår svenska. Istället viftar hon in mig och sä-
ger ”min son”. Jag blir lite chockerad över att jag får komma in 
i lägenheten utan att hon ens verkar förstå vem jag är och vad 
jag vill. Jag kliver in i lägenheten och går till ett sovrum där en 
yngre man ligger i en säng under täcket, nyvaken. Den nyvak-
na mannen förstår mig men väljer att tacka nej till att delta. 
(Fältanteckningar 7/11)

Vid ett annat tillfälle blev vi misstagna för att vara från Postnord i våra 
blåa jackor, och vi fick även frågan om hur intervjun skulle påverka 
respondenternas ärende hos Polisen. I det sistnämnda fallet förklarade vi 
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tydligt att det inte gjorde det.

Gardiner, dörrklockor och efternamn: samtal 
vid hushållsdörr gav förståelse
Metoden har både kvantitativa och kvalitativa aspekter eftersom vi an-
vänder en enkät samtidigt som respondenterna blir intervjuade ansik-
te-mot-ansikte. Observationerna och samtalen som skedde i relation till 
enkätintervjuerna gav en förståelse för kontexten. Det innebar att en in-
tervju tog allt mellan 10 minuter för en person som var van vid surfplattor 
som enkäten besvarades på, samt inte diskuterade frågorna, upp emot 40 
minuter för någon som ville diskutera och behövde hjälp att besvara frå-
gorna, till över en timme för personen som vi hamnade i längre samtal 
med. 

Vi intervjuade en kvinna som startat en seniorgrupp där hon 
arbetar ideellt, och vi var där i 1,5 timme. Vanligtvis tar inter-
vjun runt 30 minuter. Hon hade en historia till varenda fråga. 
(Fältanteckningar 11/11) 

I och med att enkäterna gjordes ansikte-mot-ansikte kan ett samtal uppstå 
kring hur intervjufrågorna ska tolkas. Till exempel kring fråga 72 ”Tycker 
du att människor ska få uttrycka extrema åsikter på Internet?”, där nå-
gon frågade vad vi menade med extrema åsikter. ”Menar ni IS eller Jimmy 
Åkesson?” På dessa frågor om hur de skulle tolka uppmanade vi respon-
denterna att själva bedöma vad de la in i frågan, till skillnad mot frågan 
om de hade en smartphone eller inte. Att genomföra enkätintervjuer an-
sikte-mot-ansikte ses av många som en gyllene standard, menar Halperin 
och Heath (2012:248) eftersom intervjuaren kan hjälpa till att förklara 
frågor och det inte krävs läskunnighet bland respondenterna. Ofta blev 
vi inbjudna till människor i deras hem, medan andra besvarade enkäten i 
dörröppningen i morgonrock och tofflor.

Det är intressant och spännande, men även lite läskigt i början 
när vi knackar dörr. Man vet ju inte vem som kommer att öpp-
na. En arabisktalande familj som varit i Sverige i fyra måna-
der bjöd oss på kaffe, godis, och tog kort med oss, för att skicka 
hem till sina släktingar. De frågade oss var de kunde hitta en 
arabisk tolk, för det fanns ingen på Medborgarkontoret/Kon-
takt Linköping, menade de. (Fältanteckningar 6/11). 

Vid flera tillfällen hjälpte respondenterna oss att hitta fler respondenter.
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Medan vi letade efter en lägenhet där vi stämt träff med en re-
spondent så hörde vi någon ropa från ett fönster ovan oss. Vi 
vände oss om och tittade upp och där stod en kvinna och kika-
de fram bakom en gardin och sa ”ni kan gå och intervjua hon 
där borta som heter X i nummer Y”. (Fältanteckningar 14/11)

Samtidigt som metoden är användbar för att nå fler respondenter, att kva-
litativt fördjupa sig i frågorna, samt att närma sig respondenterna i deras 
hem för att få ett mer avslappnat samtal, är metoden å andra sidan kost-
nadskrävande och kräver energi och tid att organisera samt genomföra i 
jämförelse med enkäter som distribueras via post eller e-post.

Under november månad när pilotstudien genomfördes diskute-
rades oegentligheter med hur statistik om arbetslöshet samlats 
in till SCB, liksom kostnad för en 5–10 minuter lång telefonin-
tervju, som reducerats när det lagts ut på entreprenad (källa 
radionyheter på P1). Vi diskuterade siffran i intervjuarteamet 
i relation till frågar om hur kostsam och skalbar dörrknack-
ningsmetoden är. (Fältanteckningar 11/11)

Dessutom kan metoden innebära s.k. intervjuareffekter, som att respon-
denten svarar på ett visst sätt beroende på faktorer som intervjuarens hud-
färg, när det kommer till frågor om förtroende (se Halperin och Heath, 
2012). 

När en av konsulterna blivit klar med en intervju frågade jag 
respondenten (på bosniska) vad hon tyckte om frågorna. Hon 
svarade “Jag tycker att de var bra. Men ibland... vet jag inte 
om jag ska svara hur jag tycker eller hur man... borde svara”. 
Jag svarade henne att vi vill veta hur människor tycker, ärligt. 
Hon svarade “Jag tycker att Skäggetorp är bra... men det finns 
dåligt också, kriminalitet”. (Fältanteckningar 25/11)

Intervjuareffekten innebär att enkätsvaren sannolikt inte helt kan jämfö-
ras med de som besvaras enskilt av en respondent utan andras inbland-
ning. Samtidigt är det möjligt att respondenter inte svarar helt som de 
vill, även om intervjuaren inte är närvarande, men när en intervjuare är 
närvarande kan frågan lyftas till skillnad från enkäter som besvaras enskilt 
per post eller internet. Men en sak som gav perspektiv på metoden var att 
studieförbund som vi talade med, som ABF, berättade att de som personal 
eller frivilliga ofta fick hjälpa besökare/deltagare att fylla i enkäter som 
uppfattades som viktiga att genomföra för att vara del av samhället, som 
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att vara en god arbetssökande, till exempel (jfr Johansson, 2019). På en av 
verksamheterna vi besökte för att intervjua deltagare så sa flera att de vet 
att människor som tillhör deras etnokulturella/nationella grupp slänger 
enkäter direkt, för att de inte känner sig adresserade. Dessutom uppmärk-
sammade vi att: 

Flera barn hjälper till att tolka till sina föräldrar när vi knack-
ar dörr. (Fältanteckningar 30/11).

Att barn kan hjälpa sina föräldrar i dessa sammanhang har uppmärksam-
mats tidigare, och var bland annat en anledning till att vi undersökte för-
äldrars relation till sina barns internetanvändning. Vikten av att hjälpa 
varandra med teknik inom familjen framgick under fältarbetet.

Vi fick genomföra en intervju med en kvinna som bara talade 
lite arabiska, och hennes dotter hjälpte till att översätta via 
högtalartelefon från Stockholm. Hon sa att hennes mamma 
inte kan läsa och skriva men har lärt sig att ringa på Viber. 
Hon mådde inte bra, var väldigt missnöjd med vården och tar 
inte del av några nyheter. Medan vi intervjuade henne hade 
hon en arabisktalande tv-kanal utan ljud på i bakgrunden. 
(Fältanteckningar 25/11)

I samband med planeringen av hur många dagar vi skulle knacka dörr på 
olika gator i området konsulterade vi olika digitala tjänster som eniro.se 
där det framgår hur många som bor på olika gator. På tjänsten ratsit.se 
kan vem som helst skaffa information om medelinkomst på ett visst post-
nummer. Där kan man till exempel se att i Skattegården med postnum-
mer 586 48 i Skäggetorp är medelinkomsten 132 638 kr per år, 12,8 % har 
betalningsanmärkningar och bilinnehavet per person är 0,48 per person, 
medan för postnummer 586 44 och Klockaregården i Skäggetorp som vet-
ter in mot centrala Linköping, är medelinkomsten 225 376 och betalnings-
anmärkningarna 4,2 % medan bilinnehavet är det samma, enligt ratsit.se. 

Enkätfrågor som bygger på tidigare 
studier för att kunna jämföra
Syftet med att ha frågor från andra enkäter som kartlägger digital delak-
tighet, som ”Svenskarna och internet”, var möjligheten att kunna jämföra, 
liksom Esaiassons m.fl. studie i Göteborg. En skillnad i design mellan våra 
enkäter var att Esaiasson m.fl. motiverade deltagande i studien med frågan 
”vill du bidra till att göra ditt bostadsområde bättre” (Esaiasson 2019:13). 
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Vår information om enkäten inleddes istället med ”En enkätstudie om di-
gital delaktighet i Skäggetorp. En fråga om demokrati”, som kan uppfattas 
som mindre intresseväckande och engagerande.

Anledningen till att vi frågar om medborgarkontor istället för socialkon-
toret som Esaiasson m.fl. gjorde i studien i Göteborgs förorter är att med-
borgarkontoret är en viktig kontakt i länken mellan medborgare och den 
digitala offentliga sektorn. Vi resonerade även om eventuell stigmatisering 
av boende i Skäggetorp beroende på vilka aktörer vi valde att fråga om för-
troende för, till exempel Polisen. Vi pratade med verksamheter i Skägge-
torp om frågorna under designen av enkäten. Ledningen på Vårdcentralen 
önskade att få med ett par frågor om eHälsa som vi tog med i enkäten. 

Forskningsetik 
Studien har designats utifrån forskningsetiska principer och vi har varit 
noggranna med att följa god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2019). Vi 
har inte samlat personuppgifter, vilket inneburit att respondenterna varit 
anonyma och deras svar inte kan kopplas till dem. Vi har upplyst dem om 
att de har rätt till att avbryta deltagandet när som helst, samt upplyst dem 
om vilka vi är och vad vårt syfte med studien varit. Incitamenten bör dock 
diskuteras, och att ”locka” med incitament för deltagande i ett område som 
generellt har lägre inkomst skulle kunna ifrågasättas. 

En del av metodens syfte är att ge dem som sällan hörs i enkätstudier en 
möjlighet att själva beskriva sina uppfattningar om de fenomen som efter-
frågas. Trots det finns en risk att bara se på förorten som ”endast ett utsatt 
område”. Precis som lyfts fram av andra så har synen på förorten som pro-
blematisk, legitimerat insatser och åtgärder där (Molina, 2005; Dahlstedt, 
2018). Men vår ambition har varit att vara öppna för överraskningar när vi 
sammanställer och analyserar uttalanden om frågan om digital delaktig-
het och data från resultaten. 

Uppgifterna om var respondenten besvarat enkäten, d.v.s. vid dörrknack-
ning eller på offentlig plats/verksamhet fördes manuellt och inte i enkä-
ten. Det innebär att någon kan ha registrerats som genomförd vid offent-
lig plats när det egentligen var vid dörrknackning. Problemet bemöttes 
genom att se hur intervjun innan och efter gjordes. Ett annat problem är 
att ett fåtal svarsalternativ i översättningarna saknades eller var felaktiga, 
vilket vi redovisar i samband med tabellerna. 
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Sammanställning, analys och presentation
Även om ansikte-mot-ansikte intervjuer har varit ett slags gyllene regel, 
så är de ofta kostsamma (Halperin och Heath 2012: 248). Tidigare me-
todlitteratur har påpekat att det finns risk för bias och intervjuareffekter 
när enkätintervjuer genomförs ansikte-mot-ansikte (ibid). Halperin och 
Heath uppmärksammar till exempel att intervjuarnas hudfärg visade sig 
spela roll när frågor om förtroende skulle undersökas. I vår studie har vi 
inte undersökt om det finns mönster i hur respondenterna svarat baserat 
på intervjuarens hudfärg, men vi måste vara medvetna om att det kan spe-
la roll. Studien bygger ju till viss del på positiva intervjuareffekter som för-
väntas i och med att intervjuaren talar samma språk som respondenten, 
och att det ska innebära att fler känner sig tilltalade att delta. Eventuella 
bias måste också uppmärksammas i samband med att det ekonomiska in-
citamentet delades ut, och att det finns en risk att respondenterna ger mer 
positiva svar till följd av det. 

När vi intervjuade en äldre svensktalande kvinna om hennes 
internetanvändning tittade hon på mina kollegor Dirie, Ah-
med och Sarmad, som hunnit presentera sig och berätta att de 
är födda eller bott hela sina liv i Sverige, men riktade frågan 
till mig ”tycker de om svensk mat?”. Kvinnan verkade identifie-
ra sig med min hudfärg i detta sammanhang. Situationen för-
de tankar mot stereotypa förväntningar och hur det känns att 
bli talad om istället för till. När vi lämnade intervjutillfället 
vittnade Dirie om ett visst obehag inför varje dörrknacknings-
tillfälle eftersom det varje gång fanns en risk att just denna typ 
av situation skulle inträffa där man reduceras till sin hudfärg, 
då vi inte kan veta vem som öppnar. Jag noterar att vi tar an-
svar för att presentera studien när någon öppnar beroende på 
hudfärg, men också på grund av efternamnet som står på dör-
ren. Jag reflekterar över att det är en annan aspekt på det som 
kallas intervjuarbias i samhällsvetenskapliga sammanhang 
(Fältanteckningar 20/11) 

Enkäterna har samlats in i det digitala verktyget Survey & Report. Vi 
sammanställer och presenterar deskriptiv statistik från undersökning-
en (Dawson, 2017; Bryman, 2016). Vi har samkört svar från vissa frågor 
i verktyget SPSS för att kunna undersöka disaggregerade data, som FN 
och SCB (2017) efterfrågar, men vi bidrar inte med analyser som visar på 
statistisk signifikans. En totalundersökning av de boende i Skäggetorp var 
inte möjlig. Populationen som definierades var vuxna boende i stadsdelen 
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Skäggetorp. Urvalet har varit slumpmässigt, och vi har följaktligen inte 
styrt efter representativ spridning mellan olika språkgrupper, kön eller 
ålder (Esaiasson m.fl. 2017), men projektledaren uppmanade team-med-
lemmarna att försöka nå både män och kvinnor, när det framstod som 
om många män var intresserade av att delta. Vi har inte genomfört någon 
bortfallsanalys. När statistiken presenteras i resultatkapitlets tabeller har 
siffrorna avrundats och därför blir summan inte alltid 100 %.
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Resultat
I det här avsnittet redovisar vi de resultat som vår enkätstudie gett. Tabel-
lerna presenteras i samma kronologiska ordning som frågorna i enkäten, 
vilket är tänkta att hjälpa läsaren att förstå resultatet. Vi börjar med vilka 
respondenter som rekryterades. Som framgår av tabellerna nedan har an-
talet respondenterna som svarat varierat mellan frågorna beroende på de 
svar de valt (d.v.s. alla respondenter har inte fått alla frågor). 

Tabell 1. Antal tillfrågade, antal respondenter och svarsfrekvens

Tillfrågade Respondenter Svarsfrekvens

500 323 65%

Målet att tillfråga 500 personer nåddes och av dessa deltog 65 %. Esaias-
son (2019) fick en liknande svarsfrekvens. Trots att vi hade ett flerspråkigt 
intervjuarteam fick vi i vår studie ett visst bortfall för att vi inte talade de 
språk som potentiella respondenter talade. 

Tabell 2. Antal tillfrågade per offentlig plats och vid dörrknackning

Antal tillfrågade Andel av totalt tillfrågade

Tillfrågade på offentliga 
platser och verksamheter 233 47%

Tillfrågade vid dörrknackning 267 53%

Något färre tillfrågades på offentliga platser och verksamheter samtidigt 
som mindre tid spenderades där än vid dörrknackning. Per timme tillfrå-
gas alltså fler vid offentliga platser och verksamheter än vid dörrknack-
ning. De offentliga platserna och verksamheterna valdes på grund av att 
många människor vistas där. Vid något tillfälle bestämde teamet datum 
och tid med verksamheter som sedan kunde informera besökare om det 
kommande tillfället.
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Tabell 3. Antal respondenter per offentlig plats och vid dörrknackning, samt mottagna 
värdecheckar

Antal svar
Svarsfrekvens per 
tillvägagångsätt

Andel svar per 
tillvägagångsätt 

av totalt svar

Andel tog emot 
värdecheck per 

tillvägagångssätt

Enkätsvar på 
offentliga platser 
och verksamheter 193

83% svarsfrekvens 
av tillfrågade 

offentligt
60% av samtliga 

respondenter

98% av 
respondenter tog 
emot värdecheck

Enkätsvar vid 
dörrknackning 130

49% svarsfrekvens 
av tillfrågade vid 
dörrknackning

40% av samtliga 
respondenter

89% av 
respondenter tog 
emot värdecheck

Svarsfrekvensen vid offentliga platser och verksamheter är betydligt högre 
än vid dörrknackning, även om vi tidsmässigt spenderade mindre tid där. 
Om vi separerar svarsfrekvensen för dörrknackningen, som framgår av Ta-
bell 3 med resultatet Tabell 4, så ser vi att den blev 49 %. Att knacka dörr är 
således mer tidskrävande och gav inte lika hög svarsfrekvens. Fler mottog 
värdecheck vid offentliga platser och verksamheter. 

Bakgrundsfrågor (frågorna 1–11) 
Bakgrundsfrågorna utgör 11 frågor som syftar till att samla in disaggrege-
rade data om respondenterna.

Tabell 4. Fråga 1. Vilket är ditt modersmål?
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87 3 57 97 18 3 1 1 10 3 1 42 0

27% 1% 18% 30% 6% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 13% 0%

Totalt antal respondenter: 323. * Inklusive Bosniska

Somaliska, svenska och arabiska var största språkgrupperna, i linje med 
tre största etnokulturella/nationella grupperna, se fråga 9.

Vi var på Vårt Nygård, som arbetar som brobyggare mellan 
olika grupper i Skäggetorp, hela dagen och gjorde fler än 10 
intervjuer med romanitalande respondenter. Det fanns en ro-
manitalande brobyggare som påpekade att det var dåligt av 
oss att inte ha romani som svarsalternativ på frågan om språk 
och etnokulturell/nationell bakgrund i enkäten då romani är 
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ett officiellt minoritetsspråk. En anledning till att vi missade 
det kan ha varit att vi fokuserade på statistik från Linköpings 
kommun där födelseland nämns, men inte språk eller etnicitet. 
(Fältanteckningar 25/11) 

Tabell 5. Fråga 2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66–75 76+ Vet ej

Antal 90 67 58 30 30 32 15 1

Andel 28% 21% 18% 9% 9% 10% 5% 0%

Totalt antal respondenter: 323

Som framgår av tabellen ovan fick vi en stor andel respondenter i ålders-
gruppen 18–25, och det framstod som om en del attraherades av möjlighe-
ten att få en värdecheck för att besvara enkätfrågorna. Vid enstaka tillfäl-
len försökte yngre deltagare att bli intervjuade fler än en gång, och vi antar 
att värdechecken lockade. Intervjuarna fick vara uppmärksamma på vilka 
ungdomar som deltagit tidigare för att inte få fler intervjusvar från samma 
person. Det går dock inte säkerställa att dubbelt deltagande inte skedde. 
Vi dokumenterade inte deltagarnas personuppgifter, och därför kunde vi 
inte alltid veta om personen tidigare deltagit i intervjun. Ett effektivt sätt 
att minska utmaningen var att fokusera på att knacka dörr. 

Vid ett tillfälle uppstod en komisk situation när en person för-
sökte delta flera gånger. Vi kände igen honom, men när vi upp-
märksammade honom på det svarade han: ”Nej, det var min 
lillebror”. Ett skratt utbröt i gruppen. (Fältanteckningar 4/11)

Tabell 6. Fråga 3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

Arbetande Studerande
Hemma 

med barn
Arbets-

sökanden

Sjukskriven/
förtidspen-

sionär Pensionär Annan Vet ej

Antal 105 78 23 40 16 47 12 2

Andel 33% 24% 7% 12% 5% 15% 4% 1%

Totalt antal respondenter: 323

Andelen arbetssökande bland respondenterna är högre än för kommunen 
i genomsnitt, men talande för förorten. Urvalet var spontant och det är 
följaktligen svårt att få ett representativt urval, men vi vet från statistiska 
undersökningar att andelen av befolkningen som är arbetssökande eller 
får underhållsstöd, är högre i förorter (se Linköpings kommun, 2019b).
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Tabell 7. Fråga 4. Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Grundskola Gymnasium Högskola pågående Högskola eller högre Vet ej

Antal 114 117 28 39 25

Andel 35% 36% 9% 12% 8%

Totalt antal respondenter: 323 

Majoriteten har gått ut grundskola eller gymnasium. Enligt statistik från 
Linköpings kommun (2020a) hade invånarna i Skäggetorp i åldern 20–64 
år genomsnittligt lägre utbildningsnivå i jämförelse med genomsnittet i 
kommunen, år 2019 hade 65 % i Skäggetorp förgymnasial eller gymnasial 
utbildning i jämförelse med 44 % i hela kommunen. Några respondenter 
som gått i skolan några enstaka år i det land där de bott tidigare eller fötts 
var osäkra på hur utbildningen klassas utifrån svenska förhållanden. I nå-
got fall svarade dessa personer ”Vet ej”, i andra ”Grundskola”.

Tabell 8. Fråga 5. Vilket kön identifierar du dig med? 

Man Kvinna Annat Vet ej

Antal 170 150 0 3

Andel 53% 46% 0% 1%

Totalt antal respondenter: 323

Fördelningen mellan kvinnor och män bland dem som svarade på enkäten 
blev ganska jämn. 

Tabell 9. Fråga 6. Var är du född?

Sverige Norden Utanför Norden Vet ej

Antal 82 19 217 5

Andel 25% 6% 67% 2%

Totalt antal respondenter: 323

Majoriteten är födda utanför Norden. Enligt statistik från Linköpings 
kommun (2020b) var 56 % av Skäggetorps invånare födda utanför Sverige 
år 2019.
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Tabell 10. Fråga 7. Var är din mor född?

Sverige Norden Utanför Norden Vet ej

Antal 61 25 230 7

Andel 19% 8% 71% 2%

Totalt antal respondenter: 323

Majoriteten av respondenterna uppger att deras mor är född utanför Nor-
den. 

Tabell 11. Fråga 8. Var är din far född?

Sverige Norden Utanför Norden Vet ej

Antal 63 21 237 2

Andel 20% 7% 73% 1%

Totalt antal respondenter: 323

Det är större andel som uppger att de har utrikesfödda föräldrar än att 
de själva är födda utomlands. Anledningen till att frågor om var respon-
dentens föräldrar är födda togs med var för få resultat om digital diaspora 
(Khayati, 2011; även Kaufmann, 2018; Panagakos och Horst, 2006).

Tabell 12. Fråga 9. Vad har du för etnokulturell/ nationell bakgrund?
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75 34 17 8 104 1 3 15 2 5 7 2 0 48 2

23% 11% 5% 2% 32% 0% 1% 5% 1% 2% 2% 1% 0% 15% 1%

Totalt antal respondenter: 323

Största gruppen respondenter utgörs av dem som uppgett att de är soma-
lier, sedan svenskar och tredje största gruppen utgörs av syrier. Bosnier, 
serber och kroater skulle kunna tolkas som en grupp (det vill säga från 
före detta Jugoslavien). Enlig Linköpings kommun (2020b) är fler av de 
boende i Skäggetorp födda i Syrien, Irak och Somalia. Detta är fallet i hela 
kommunen. Andel som svarar ”Annan” är hög, många uppfattade vi iden-
tifierar sig som romani – vilket vi enligt som redan uppmärksammat inte 
hade med som kategori.
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Vid en jämförelse mellan fråga 9 om etnokulturell/nationell bakgrund och 
fråga 2 om ålder ser vi att det finns en skillnad i åldersspridning mellan de 
etnokulturella/nationella grupperna. Somaliska respondenter är i genom-
snitt yngre, majoriteten svarar 18–25 (37 % av dem) sedan sjunker antalet 
somaliska respondenter gradvis per åldersgrupp och det finns inga soma-
liska respondenter i gruppen 76+. Det är en bredare fördelning mellan 
åldersgrupper bland syrier. Åldersgruppen med minst antal responden-
ter, bara 1 som uppger att de är syrier är 76+ (3 %) och med flest antal 
respondenter 56–65 (24 %). Bland svenskar är respondenterna generellt 
äldre men med en bredare spridning än i gruppen somalier, största ålders-
gruppen är 66–75 (28 %), näst största 18–25 (16 %), minst andel är i åldern 
46–55 (7 %). Detta är ett resultat av att ett spontant urval tillämpades un-
der studien, och det är något som bör tas i beaktande vid en bedömning 
av resultaten. Eftersom ålder är något som är ständigt närvarande som 
förklaringsfaktor för digitalt utanförskap är det också relevant här, inte 
minst för fråga 15 om internetanvändning, som vi snart kommer till. En-
ligt SCB:s befolkningsstatistik finns det en markant lägre andel människor 
i Sverige som är 65 år och äldre som är födda i Asien, 5 % och Afrika, 4 % i 
jämförelse med befolkningen som är född i Sverige där siffran var 21 % år 
2018 (www.scb.se). 

Tabell 13. Fråga 10. Hur många år har du bott i Skäggetorp?

0 till 2 3 till 5 6 till 10 11 till 15 16+ Vet ej

Antal 56 78 84 46 56 3

Andel 17% 24% 26% 14% 17% 1%

Totalt antal respondenter: 323

De flesta respondenterna har bott i Skäggetorp i 3–10 år (50 %).

Vi frågade två romanitalande personerna om de bor i Skägge-
torp. Hon som talade bättre svenska sa att de bor i Ljungs-
bro, en mil bort. Vi avbröt och sa att det endast är boende i 
Skäggetorp vi söker. Kvinnan fortsatte och sa att de också bor i 
Skäggetorp och att det inte riktig fungerar som jag kanske tän-
ker. (Fältanteckningar 6/11)

Personen från mötet som beskrivs ovan fick vara med i studien. Mellan 
intervjuarna uppstod dock ett samtal om vad det egentligen innebär att 
”bo i Skäggetorp”, om det innebär var någon är folkbokförd eller om det är 
var en vistas och sover?
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Tabell 14. Fråga 11. Vad har du för hälsotillstånd?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej

Antal 132 158 19 7 7

Andel 41% 49% 6% 2% 2%

Totalt antal respondenter: 323

Majoriteten av respondenterna uppger att de har mycket bra eller bra 
hälsotillstånd. Hälsotillstånd är intressant med tanke på hur ofta de kan 
tänkas behöva använda digitala tjänster för vård, eller hur de uppfattar 
digitala välfärdslösningar kring vård och omsorg (se Gann, 2018). I Lin-
köpings kommuns statistik över ohälsa bland befolkningen beskrivs oli-
ka mönster för inrikes och utrikes födda invånare (Linköpings kommun, 
2020d). I yngre åldersgrupper är hälsotalen generellt bättre bland utrikes 
födda, medan trenden ändras bland de äldre åldersgrupperna. Ohälsa ver-
kar även hänga samman med utbildningsnivå. 

Tillgång till mobiltelefon, smartphone och dator (frågorna 12–14)
Tillgång till digital teknik har varit en central fråga för studier av digital 
delaktighet och inkludering, men forskare har uppmärksammat att det 
krävs mycket mer för att nå digital inkludering (van Dijk, 2020; van Deur-
sen och van Dijk, 2018). Men tillgång till teknik är samtidigt en förutsätt-
ning för att kunna använda den.

Tabell 15. Fråga 12. Har mobiltelefon?

Ja Nej Vet ej

Antal 305 15 3

Andel 94% 5% 1%

Totalt antal respondenter: 323

En majoritet uppger att de har mobiltelefon. Vi valde att göra en åtskillnad 
på en mobiltelefon samt en smartphone med tillgång till appar som exem-
pelvis BankID, vilket efterfrågas nedan. Som framgår i tabell 17 nedan är 
andelen respondenter utan smartphone 16 %.
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Tabell 16. Fråga 13. Har smartphone?

Ja Nej Vet ej

Antal 263 51 9

Andel 81% 16% 3%

Totalt antal respondenter: 323

En majoritet av respondenterna har en smartphone. Vid en jämförelse 
mellan fråga 12 och fråga 13 framgår att 11 % uppger att de har en mobilte-
lefon som inte är ”smart”. Som vi uppmärksammade tidigare var det flera 
som frågade intervjuarteamet om deras mobiltelefon räknades som smart 
eller inte. Van Deursen och van Dijk (2018) uppmärksammar också att 
den tredje vågens studier av digitala klyftor allt mer studerar vilken typ av 
digital teknik som används – smartphone, surfplatta, dator. Vi såg i utta-
landet från Vårdcentralen i Skäggetorp att enkäten om kundnöjdhet finns 
på flera olika språk via dator men inte via smartphone, som ett exempel 
(Gerdien, 2017). 

Tabell 17. Fråga 14. Har dator eller surfplatta?

Ja Nej Vet ej

Antal 236 85 2

Andel 73% 26% 1%

Totalt antal respondenter: 323

Merparten av respondenterna uppger att de har dator eller surfplatta, men 
något mindre andel än de som har smartphone. Som vi ska se kommer 
svaren på denna fråga att jämföras med hur respondenterna söker hjälp 
och använder andra datorer på till exempel biblioteket, i kommande frå-
gor. 

Använder du internet? (fråga 15)

Tabell 18. Fråga 15. Använder du dig utav internet?

Ja Nej

Antal 281 42

Andel 87% 13%

Totalt antal respondenter: 323

87 % använder Internet, jämfört med ”Svenskarna och internet” (2019) 
95 %.
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När frågan om respondenten använder internet ställdes kunde responden-
ten ge en motfråga ”vad menar ni med internet?”. Vi kunde svara genom 
att ge exempel som Facebook, Google, telefonitjänster, Östgötatrafikens 
app med mera. Ibland sade respondenten nej till frågan samtidigt som hen 
svarat ja på frågan om innehav av smartphone. Då kunde vi utveckla ge-
nom att fråga vad hen använder smartphonen till. Ibland visade det sig att 
hen brukar använda Whatsapp, vilket innebär att internet används. Här 
avgränsade vi dock alternativen, och det skulle gå att argumentera att en 
person som använder en bankomat för att ta ut pengar eller kör en bil som 
är uppkopplad rent hypotetiskt ”använder” internet, men så förklarade vi 
inte frågan. En fråga som vi inte kan få svar på, men som vi kan reflektera 
över är om aktiviteten att skriva ut har uppfattats som att använda dator 
av respondenterna eller inte. Detta är relevant i ljuset av att de som hjälper 
människor med digitala svårigheter inte sällan får hjälpa till med att skriva 
ut olika dokument (Gustafsson m.fl., 2019).

Svarsalternativet ”Vet ej” finns inte för fråga 15 eftersom svaret är avhäng-
igt många av de följande frågorna. Beroende på hur respondenten svarade 
påverkades vilka andra frågor respondenten fick. De fick något fler frågor 
om svaret var ”Ja”. Av de 42 respondenter som inte använder internet är 
24 män och 18 kvinnor. Av dem som använder internet var 132 kvinnor (av 
totalt 150 respondenter som uppgett kvinna, d.v.s. 88 %), medan 146 män 
använder (av totalt 170 manliga respondenter d.v.s. 86 %), 3 respondenter 
svarade ”Vet ej” om kön. 

Vid en jämförelse av svaren på fråga 2 om ålder och fråga 15 om använd-
ning av internet framkommer att andelen respondenter som inte använ-
der internet stiger med åldersgrupp. 

Vid jämförelse mellan fråga 9 och etnokulturell/nationell tillhörighet samt 
fråga 15 om användning av internet är det svårt att dra några tydliga slut-
satser, men det är intressant att uppmärksamma att det finns en skillnad 
mellan de större grupperna svenskar (där 16 inte använder internet av to-
talt 75, alltså 21 %), syrier (där 7 inte använder internet av totalt 34, således 
21 %), medan de som kategoriserat sig som somalier har en lägre andel 
som inte använder internet (5 använder inte internet av totalt 104, d.v.s. 
5 %) liksom kategorin Annan (där 2 inte använder internet av totalt 48, 
vilket blir 4 %). Tillsammans med resultatet ovan om ålder framgår det att 
de respondenter som identifierar sig som etnokulturell/nationell svensk 
generellt sett är äldre än de som identifierar sig som etnokulturellt/natio-
nellt somaliska. 
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I enkätstudien ”Svenskarna och Internet 2018” framgick det att en högre 
andel av födda utanför Norden använde internet, 97 %, i jämförelse med 
respondenter som är födda i Sverige där siffran var 90 %, och 82 % bland 
de födda i ett annat nordiskt land. I ”Svenskarna och Internet 2018” fram-
gick det att andelen respondenter födda utanför Norden var 152 personer 
av totalt 2717 vilket innebär endast 6 % av deras respondenterna. Det kan 
sättas i relation till andelen födda utanför Norden som bor i Sverige, vilket 
enligt SCB var ungefär 21 % år 2018 (www.scb.se). En fråga väcks också 
om vad internet används till, och huruvida det finns digital och samhäl-
lelig kompetens att använda till exempel välfärdstjänster, som är i fokus i 
denna rapport. 

Tabell 19. Fråga 16. Hur ofta använder du internet?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 172 74 19 6 7 0 3

Andel 61% 26% 7% 2% 2% 0% 1%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Vi ser att majoriteten av dem som uppger att de använder internet gör det 
flera gånger dagligen.

Tabell 20. Fråga 17. Hur har du anslutit dig? (Flera svar kan väljas).

Dator Mobil Platta Annat Vet ej

Antal 134 241 63 16 5

Andel/svar 29% 53% 14% 3% 1%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15). Totalt antal svar: 459

Majoriteten av dem som uppger att de använder internet ansluter via mo-
bil. Svaret kan jämföras med fråga 13 och 14. 263 respondenter av samtliga 
323 svarade där att de har en smartphone, medan 236 svarade att de har 
surfplatta eller dator. Eftersom flera svarsalternativ kunde anges blir sum-
man mer än 323. 
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Tabell 21. Fråga 18. Var har du anslutit dig? (Flera svar kan väljas).

Hemma Bekanta
Arbete/
Skola

Offentlig 
plats Annan Plats Vet ej

Antal 265 55 96 79 30 4

Andel/svar 50% 10% 18% 15% 6% 1%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15). Totalt antal svar: 534. I den 
somaliska översättningen saknades alternativ 6. 

Alternativet som respondenterna främst valt är ”Hemma”. Respondenter 
har uppfattat frågan olika, några tolkade frågan som att den efterfrågar 
Wifi andra både Wifi och abonnemang med mobilsurf. Eftersom flera 
svarsalternativ kunde anges blir summan mer än 323. 

Icke-användare (frågorna 19–20)
Frågorna 19 och 20 ställdes endast till respondenter som inte använder 
internet, och med syftet att bättre förstå deras perspektiv.

Tabell 22. Fråga 19. Har du tidigare använt internet?

Ja Nej Vet ej

Antal 18 21 3

Andel 43% 50% 7%

Totalt antal respondenter: 42 (uppgett att de inte använder internet på fråga 15).

Ungefär hälften av respondenterna som inte använder internet har gjort 
det tidigare. Frågan är relevant i ljuset av att digital delaktighet av vissa 
kopplas till arbetslivet. Denna koppling kan gå förlorad när någon pensio-
neras, förlorar eller byter jobb. Om vi tittar på ålder för de 18 respondenter 
som uppgett att de tidigare använt internet så svarar 3 respondenter i ål-
dern 18–25, 1 respondent i åldern 26–35, 4 respondenter i åldern 36–45, 
3 respondenter i åldern 46–55, 3 respondenter i åldern 56–65, och 4 res-
pondenter i åldern 66–75 att de gjort det. Vi utgår ifrån att åldersgruppen 
66–75 utgörs av pensionärer, men tittar på vilka som uppger att de är ar-
betssökande, hemma med barn, eller sjukskriven/förtidspensionär och de 
uppgår till 6 av de 19, medan pensionärer uppgår till 4. Resterande arbetar 
eller studerar av dem som uppgett att de tidigare använt internet, och 1 har 
uppgett ”Vet ej” vilken huvudsaklig sysselsättning den har. 
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 Tabell 23. Fråga 20. Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder internet?

Inget 
intresse Krångligt

Ingen 
dator Dyrt Inte tid

Ingen 
uppkoppling Annat Vet ej

Antal 10 15 4 2 2 0 6 3

Andel 24% 36% 10% 5% 5% 0% 14% 7%

Totalt antal respondenter: 42 (uppgett att de inte använder internet på fråga 15).

För resultatet på denna fråga är det av intresse att ”Krångligt” uppges 
som det främsta skälet till att respondenter inte använder internet, följt 
av ”Inget intresse”. Detta hänger samman med det som van Dijk kallar 
motivation (2020). 

Digital hjälp och användning i arbete (frågorna 21–23)
Som vi uppmärksammat i bakgrunden till denna rapport visar andras och 
vår tidigare forskning att människor behöver digitalt stöd i olika situatio-
ner. 

Tabell 24. Fråga 21. Brukar du någon gång be andra personer göra saker åt dig på Internet?

Mycket ofta Ofta Sällan Mycket sällan Nej Vet ej

Antal 38 71 64 43 96 11

Andel 12% 22% 20% 13% 30% 3%

Totalt antal respondenter: 323

Vid en samkörning av ålderskategorierna och svaren på frågan om huru-
vida respondenterna ber om hjälp framgick att det inte är åldersberoende 
utan jämt spritt över åldrarna. 

När vi samkör frågorna om tillgång till dator/surfplatta med frågan om 
hur ofta de ber andra personer att göra saker på internet år dem framgår 
att bland dem som har tillgång till dator/surfplatta uppger 33 % av dem att 
de ber andra om hjälp ”Mycket ofta” eller ”Ofta” medan 44 % uppger ”Nej” 
eller ”Mycket sällan”. Bland dem som inte har tillgång till dator eller surf-
platta är det 37 % som uppger att de ber om hjälp ”Mycket ofta” eller ”Ofta”, 
och 33 % som uppger att de ber om hjälp ”Mycket sällan” eller ”Nej”. Att 
siffrorna inte skiljer sig nämnvärt tolkar vi som om det inte finns en tydlig 
koppling mellan att inte ha tillgång till digital teknik och att behöva hjälp, 
vilket är intressant i relation till diskussioner om digitalt utanförskap (van 
Dijk, 2020).
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I samband med att vi lät några äldre deltagare fylla i en pappersenkät på 
en verksamhet som ville delta i studien så uppmärksammade vi några in-
tressanta saker angående vad de uppger att de behöver hjälp med. I den 
elektroniska enkäten fanns bara möjligheten att fylla i ett alternativ. 

Illustration av fråga 22 i pappersenkät på arabiska. ”Vad brukar du främst be andra om hjälp med?”.

På svenska löd alternativen som respondenten fyllt i att hen främst brukar 
be andra om hjälp med: Jobbrelaterat/söka jobb, Studierelaterat, Bankre-
laterat, Nöjesrelaterat, Mejla/chatta. I följande tabell ser vi att jobbrelate-
rat eller att söka jobb är det som flest av de 216 respondenterna uppgett 
att de behöver hjälp med, något som stöds av de samtal vi förde med olika 
verksamheter i förorten. Dessutom måste det ses som en kompetens som 
är viktig för att vara delaktig i samhället, vilket är ett övergripande fokus 
för vår studie. Även om verksamheterna stödjer invånarna i Skäggetorp, 
sade fler verksamheter att de inte hinner eller kan hjälpa alla. Vi kommer 
att återkomma till frågan om bankrelaterade tjänster. 

Tabell 25. Fråga 22. Vad brukar du främst be andra om hjälp med?

Jobbrelaterat/ 
söka jobb

Studie-
relaterat

Bank-
relaterat

Nöjes-
relaterat

Mejla/ 
chatta

Söka 
bidrag/stöd Annat Vet ej

Antal 61 34 34 13 16 6 37 15

Andel 28% 16% 16% 6% 7% 3% 17% 7%

Totalt antal respondenter: 216 (uppgett att de ber andra personer om hjälp på fråga 21).
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Vi har inte indikationer på vad som ryms inom kategorin ”Annat” för den-
na fråga, men vi vet från studier på bibliotekens digitala hjälp att frågor 
om inloggning kan vara besvärligt, d.v.s. att komma in på digitala tjänster 
eller appar, liksom att skicka filer eller foton (Gustafsson m.fl., 2019). 

Av de respondenter som uppgett att de behöver hjälp med bankrelaterade 
ärenden har 4 inte BankID (av totalt 31). Om vi samkör med etnokultu-
rell/nationell tillhörighet finner vi att av dem som uppgett svensk behöver 
18 % hjälp med bankärenden, 19 % med annat, och 20 % med mejl. Bland 
syrier behöver 23 % av dem som uppgett att de ber andra om hjälp stöd 
med jobb och 26 % med bankärenden. Bland somalier behöver 32 % hjälp 
med jobbrelaterade ärenden, 17 % med studierelaterade och 3 % med mejl. 
I den etnokulturella/nationella gruppen ”Annan” behöver 18 % hjälp med 
att mejla.

JobbCoachen från Kunskapslänken kom fram till oss när vi 
befann oss inne i Skäggetorps Gallerian och började prata om 
hur viktig digital kompetens är, att kunna mejla och bifoga 
ansökningar och dylikt är, för de människor som han träffar 
som ofta har invandrarbakgrund. Han var bestört över för-
ändringarna som skett på Arbetsförmedlingen med krav på 
ökad digital kompetens bland arbetssökande som konsekvens. 
(Fältanteckningar 8/11)

Tabell 26. Fråga 23. Hur ofta använder du internet för att utföra ditt jobb eller söka jobb?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 81 60 28 16 31 46 19

Andel 29% 21% 10% 6% 11% 16% 7%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Bland dessa svar är framför allt kategorin ”Aldrig” intressant som uppgår 
till 16 % av respondenterna bland dem som uppgett att de använder in-
ternet. Samtliga som uppgett att de använder internet fick denna fråga, 
inklusive pensionärer.
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Kommunikation, medier, nyheter och 
information (frågorna 24–44)
I det här avsnittet behandlar vi frågor som gäller digital kommunikation, 
användning av medier i både traditionella och nya sociala former, hur res-
pondenterna följer nyheter, samt informationshantering. 

Tabell 27. Fråga 24. Hur ofta använder du e-post eller online chattar?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 104 83 30 14 24 21 5

Andel 37% 30% 11% 5% 9% 7% 2%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Majoriteten använder e-post eller online chattar, och den största andelen 
använder dessa flera gånger dagligen.

Tabell 28. Fråga 25. Hur ofta använder du internet för att ringa eller ta emot samtal?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 97 83 34 6 26 27 8

Andel 35% 40% 12% 2% 9% 10% 3%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Om svaret var ”Aldrig” eller ”Vet ej” uppmanades respondenten att hoppa 
över nästa fråga 26.

En man som blir intervjuad i sitt hem visar hur han bara kan 
använda en app för att ringa, som internetanvändning, och 
han håller telefonen framför sig och säger ”aló, aló” i den för att 
visa oss. (Fältanteckningar, 22/11)

Tabell 29. Fråga 26. Var befinner sig de du samtalar med?

Bara i 
Sverige

Oftast i 
Sverige

Oftast 
utomlands

Bara 
utomlands

Lika mycket i 
Sverige som 
utomlands Vet ej

Antal 73 51 46 14 59 3

Andel 30% 21% 19% 6% 24% 1%

Totalt antal respondenter: 246 (uppgett att de använder internet på fråga 15 och att de använder inter-
net för att ringa på fråga 25).
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Denna fråga formulerades för att försöka fånga diasporagemenskaper och 
det Khayati kallar simultant deltagande (2011). Vi ser att ungefär hälften 
uppger att de personer som de pratar med befinner sig bara i Sverige eller 
oftast i Sverige. Men frågan besvarar inte vem de pratar med eller vilken 
etnokulturell/nationell tillhörighet personerna som de pratar med identi-
fierar sig med. 

När vi satte upp information i Rusthållargården pratade vi 
med en man från Syrien som bor med sina föräldrar. Han kom 
precis hem från jobbet och stod och pratade i dörröppningen 
en stund. Han frågade om studien och kommenterade att hans 
föräldrar har fått lära sig sociala medier för att hålla kontakt 
med sina släktingar i Syrien och i Brasilien. De som bor i Syri-
en bor ganska nära gränsen till Turkiet och ibland är det bättre 
och billigare att skaffa turkiska SIM-kort, för i Syrien är det 
både dyrt och inte alltid bra täckning. Han sa också att han får 
lära sina föräldrar att de inte kan publicera vad som helst på 
sociala medier men att de har svårt att förstå hur och varför. 
(Fältanteckningar 20/11) 

Tabell 30. Fråga 27. Hur ofta besöker du sociala medier? Exempelvis Facebook.

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 124 76 27 8 17 21 8

Andel 44% 27% 10% 3% 6% 8% 3%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Vi ser att en stor andel uppger att de besöker sociala medier ”Dagligen” 
eller oftare.

Tabell 31. Fråga 28. Lyssnar du på radio via internet?

Ja Nej Vet ej

Antal 107 169 5

Andel 38% 60% 2%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Mediekonsumtionen är intressant för att försöka kartlägga hur respon-
denterna tar del av nyheter, och som framgår nedan så ställde vi frågor om 
såväl digitala medier som traditionella.
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Tabell 32. Fråga 29. Läser du tidningar via internet?

Ja Nej Vet ej

Antal 179 97 5

Andel 64% 35% 2%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Många läser tidningar via internet men 35 %, gör det inte. Traditionellt 
sett har läskunnighet varit viktigt just för att kunna ta del av nyheter och 
hålla sig uppdaterad på vad som händer.

Tabell 33. Fråga 30. Skriver du blogg och/eller inlägg i forum?

Ja Nej Vet ej

Antal 74 203 4

Andel 26% 72% 1%

Total antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Formuleringen av denna fråga blev olycklig eftersom betoningen ligger på 
blogg och forum, men syftet är att undersöka hur ofta respondenten skriver 
och producerar inlägg i sociala medier. I ”Svenskarna och Internet” 2018 
fördes en diskussion kring detta och deltagande, men i deras enkätstudie 
åtskilde de att skriva blogg och att skriva inlägg i sociala medier. Med-
an en medborgare traditionellt förväntas skriva insändare i dagspressen 
(åtminstone enligt skolans kursplaner i svenska och samhällskunskap), är 
den digitala medborgaren förväntad att skriva inlägg i digitala fora.

Tabell 34. Fråga 31. Hur viktigt är Internet för dig i vardagslivet?

Mycket viktigt Viktigt Varken eller Inte viktigt Inte alls viktigt
Ingen 

uppfattning

Antal 154 75 30 15 2 5

Andel 55% 27% 11% 5% 1% 2%

Total antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Majoriteten av de 281 respondenterna har uppgett att de tycker att inter-
net är mycket viktigt. Endast 6 % har uppgett alternativet ”Inte alls viktigt” 
eller ”Inte viktigt”. 
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Tabell 35. Fråga 32. Läser du tidningar i pappersformat?

Ja Nej Vet ej

Antal 146 165 12

Andel 45% 51% 4%

Totalt antal respondenter: 323

En del av dem vi intervjuade kommenterade denna fråga med att de läser 
gratistidningar som kommer i brevlådan. Några lyfte frågan om kostna-
den för prenumerationer på dagstidningar och att den upplevs som hög, 
men att det är bra att det går att besöka biblioteket för att läsa som ett sätt 
att komma runt kostnaden. Det är intressant att 35 % av respondenter inte 
läser tidning via internet medan 51 % uppger att de inte läser nyheter i 
pappersformat.

Tabell 36. Fråga 33. Lyssnar du på radio via radioapparat?

Ja Nej Vet ej

Antal 124 193 6

Andel 38% 60% 2%

Totalt antal respondenter 323

Det är intressant att fördelningen mellan dem som lyssnar på radio via in-
ternet 38 % och de som uppger att de inte lyssnar 60 % är exakt samma på 
den här frågan om radio via radioapparat, som frågan om radio via inter-
net. Det totala antalet respondenter skiftar dock mellan frågorna, alla 323 
respondenter besvarade frågan om radio vi apparat, medan de 281 som 
uppgav att de använder internet svarade på frågan om radio via internet.

Tabell 37. Fråga 34. Ser du på TV via TV-apparat?

Ja Nej Vet ej

Antal 257 59 7

Andel 80% 18% 2%

Totalt antal respondenter 323

Denna fråga är otydlig eftersom det finns möjligheter att titta på tv-ap-
parat via internet, men syftet var att fånga in en motpol till exempelvis 
streamingtjänster som kräver internetuppkoppling.
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Tabell 38. Fråga 35. Följer du händelser i ditt forna hemland?

Ja Nej Inte relevant Vet ej

Antal 211 50 56 6

Andel 65% 15% 17% 2%

Totalt antal respondenter: 323

Även denna fråga handlar om att försöka fånga erfarenheten av att leva 
i diaspora, och att problematisera att händelser i ens forna hemland inte 
alltid täcks av konventionell nyhetsmedia i det nya landet utan kräver mer 
aktivt sökande. I våra anteckningar har vi noterat att personer som vi pra-
tade med sa:

”Vi kan inte leva i Sverige utan att veta vad som händer i hem-
landet”. Men andra säger att de inte kan följa vad som händer i 
hemlandet eftersom det är för jobbigt. Två somalisktalande per-
soner som inte följer händelser i sitt forna hemland menar dock 
att de inte följer händelser själva direkt, utan får höra från an-
dra somalier som följer händelserna. (Fältanteckningar 6/11)

Några av respondenterna sade att det var viktigt för dem att följa händel-
ser i det forna hemlandet medan andra sade att det var för jobbigt.

Tabell 39. Fråga 36. Följer du händelserna med Brexit?

Ja Nej Vet ej

Antal 136 170 17

Andel 42% 53% 5%

Totalt antal respondenter: 323

Frågorna 36–38 har vi inspirerats av utifrån Esaiasson m.fl. enkät, men vi 
har modifierat innehållet en aning för att göra det mer aktuell. Vid inter-
vjuerna uppfattade vi att det inte var ovanligt att respondenten ville att vi 
skulle förklara vad Brexit var, vilket vi gjorde. Vissa svarade därefter att de 
följer det, även om de kanske snarare svarade på att de känner till vad det 
är. 

62



Tabell 40. Fråga 37. Följde du händelserna med #metoo och/eller #AlaaSalah?

Ja Nej men andra Nej Vet ej

Antal 81 33 170 39

Andel 25% 10% 53% 12%

Totalt antal respondenter: 323. Fotnot: I den bosniska översättningen saknades svarsalternativ 2 ”Nej, 
men andra” på denna fråga.

På den här frågan undrade bland annat en ung kille som kommit till Sve-
rige från Afghanistan om det kunde bli konsekvenser eller att han skulle 
anses tillhöra machokultur, beroende på hur han svarade. Intervjuaren 
förklarade att vi inte frågar vad de tycker om kampanjen utan om de föl-
jer frågan. I ”Svenskarna och internet 2018” ställs frågan om responden-
terna följer hashtags som #metoo. #AlaaSalah är en sudanesisk kvinnlig 
fredsaktivist som verkar på sociala medier som inkluderades för att göra 
frågan bredare.

Tabell 41. Fråga 38. Följer du händelserna om explosionerna i Linköping?

Ja Nej Vet ej

Antal 239 72 12

Andel 74% 22% 4%

Totalt antal respondenter: 323

Denna fråga berör lokala händelser i Linköping och syftade specifikt på ett 
antal explosioner som skedde i staden under 2019, dels precis utanför ett 
bostadshus, dels i närheten av Polismyndigheten under juni månad. Ex-
plosionerna skedde inte i förorten. En förhållandevis stor andel om 26 % 
uppgav att de inte följer dessa eller inte vet. Jämfört med de tre ovanstå-
ende frågorna om att följa händelser är det flest som följt händelserna om 
explosionerna.

Vi intervjuade några pakistanska bröder, och den ena sa: 
”I don’t know what will happen with Sweden if the explo-
sions continue” när vi ställde frågor om explosionerna. 
(Fältanteckningar 8/11)
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Tabell 42. Fråga 39. Använder du internet för att söka information om tidtabeller, bio, 
telefonnummer, adresser, eller TV-program?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 86 69 35 19 38 24 10

Andel 31% 25% 12% 7% 13% 9% 4%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Även här är antalet svar för alternativet ”Aldrig” intressant. Det är fler som 
använder internet för att söka efter information om denna typ av uppgifter 
än vad det är nedan om offentlig information från kommun och myndig-
heter. Frågan nedan handlar i högre utsträckning om relationen till staten, 
medan frågan ovan handlar om enskilda som konsumenter.

Tabell 43. Fråga 40. Använder du internet för att ta del av offentlig information från kommun 
och myndigheter? Exempelvis skola, vårdcentral eller polis.

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 61 52 37 21 59 38 13

Andel 22% 19% 13% 7% 21% 14% 5%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Pappersfri kommun blir intressant här, och inte minst frågan om respon-
denterna har barn under 18 år som går i skolan, eftersom det är ett område 
där digital kommunikation med kommunen är viktig.

Av de 230 respondenter som uppger att de åtminstone någon gång söker 
offentlig information från kommun och myndigheter så är det 101 som har 
barn, det vill säga 44 %. Men det är bara de 281 respondenter som uppgett 
att de använder internet som svarar på frågan. 81 % av respondenter med 
barn under 18 år uppger att de söker denna typ av information.

Tabell 44. Fråga 41. Söker du efter hälso- eller medicinsk information via Internet? 
Exempelvis 1177.se

Flera gånger 
dagligen Dagligen Varje vecka Varje månad Aldrig Vet ej

Antal 47 35 41 80 57 21

Andel 17% 12% 15% 28% 20% 7%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15). Fotnot: Uppmärksamma 
att alternativet ”Någon gång” inte finns med här. I de arabiska, persiska och bosniska enkäterna fanns 
dock svarsalternativet ”Någon gång” med och svarsalternativet slogs ihop med grannkolumn ”Varje 
månad”. 
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Att söka efter hälsoinformation är ett av de vanligare områdena när 
människor söker på exempelvis Google (Gann, 2018), och eHälsa har varit 
ett viktigt ämne där studier av digital inkludering diskuterats i forskningen 
(van Dijk, 2020). Som vi visat tidigare i rapporten så är det också en fråga 
som diskuteras bland praktiker på vårdcentral och hälsoinstitutioner. Men 
i svaren på vår enkät framgår det att mer än hälften av respondenterna 
uppger alternativen ”Varje månad”, ”Aldrig” eller ”Vet ej”. Å andra sidan sa 
flera som vi talade med att de endast söker denna typ av information om 
de känner sig sjuka. 

Tabell 45. Fråga 42. Vilka mediekanaler använder du först i en krissituation? Exempelvis vid 
brand eller terrorattack (fler svar kan väljas).

Familj/ 
vänner

Svenska 
nyhets-
medier

Utländska 
nyhets-
medier Facebook Google

Andra 
sociala 
medier

Myndig-
heter Annat Vet ej

Antal 120 148 32 70 55 34 30 12 26

Andel 23% 28% 6% 13% 10% 6% 6% 2% 5%

Totalt antal respondenter: 323. Totalt antal svar: 527

Flera av hållbarhetsmålen handlar om ökad resiliens och krisberedskap 
som ett tecken på smarta städer. Statistik visar att lägenhetsbränder är 
vanligare i förorter som Skäggetorp, med sämre levnadsvillkor i form av 
utbildningsnivå, förvärvsfrekvens och medelinkomst (Hallin, 2016:26). 
Hallin konstaterar bland annat att det finns större brandskyddsförmåga 
bland dem som äger sin bostad (ibid). Att förstå hur människor kommu-
nicerar, eller tror att de kommunicerar i en krissituation kan bidra till att 
utveckla krisberedskap. Respondenterna kunde uppge flera svarsalterna-
tiv och vi ser att svenska nyhetsmedier lyfts fram av flest, följt av familj och 
vänner. I detta sammanhang måste även skottlossningar lyftas. 

Dag ett för studien. I morse när jag körde mot Skäggetorp, med 
bilen full med informationsbroschyrer, surfplattor och kaffe-
termosar, hörde jag på P1-nyheterna att det varit skottlossning 
under natten där vi ska genomföra studien. Ingen hade blivit 
skadad. (Fältanteckningar 1/11; se Sveriges radio)

Under intervjuerna i förorten blev vi varse att flera respondenter nämnde 
en Facebook-sida som heter ”LKPG utryckning”, som håller dem uppdate-
rade på vad som händer i området när det gäller bränder, skjutningar el-
ler andra kriser. Denna digitala tjänst som inte organiseras av kommunen 
eller det offentliga skulle kunna figurera bland ”andra sociala media” i vår 
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enkätfråga 42 om vilka kanaler som används i krissituation. Eftersom flera 
svarsalternativ kunde anges blir summan mer än 323. 

Tabell 46. Fråga 43. Tycker du att det är enkelt att hitta bra sökord när du söker på Internet?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 145 69 26 10 12 18

Andel 52% 25% 9% 4% 4% 6%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Denna fråga handlar om kompetens, och så kallad digital litteracitet, att 
navigera i det digitala samhället. Hela 52 % svarar ja. 

Tabell 47. Fråga 44. Hur mycket av informationen som du tar del av på internet anser du är 
pålitlig?

Allt Det mesta Ungefär hälften En liten del Inget alls Vet ej

Antal 34 82 91 40 13 21

Andel 12% 29% 32% 14% 5% 7%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Vi jämför resultatet med ”Svenskarna och Internet 2019” där 1 % av res-
pondenterna uppger svarsalternativ ”Allt” om information som de tar del 
av på internet är pålitlig, vilket skiljer sig mot 12 % i den här studien. På ett 
liknande sätt skiljer sig resultaten för svarsalternativet att ”Det mesta” av 
information som de tar del av på internet är pålitlig, för i SoI får det svar-
salternativet 43 %, jämfört med  29 % i vår studie. Svarsalternativet ”Inget 
alls” uppger 1 % av respondenterna i SoI medan 5 % uppger det i vår studie 
(Internetstiftelsen, 2019).

Användning, BankID, betaltjänster, 
hälsoappar, GPS (frågorna 45–49)
BankID är ett krav för att kunna komma åt och använda många välfärds-
tjänster, däribland ofta tillgång till barnens skolplattformar, kontakt med 
vårdinstitutioner, och därmed en viktig indikator på att vara delaktig i det 
digitala samhället.
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Tabell 48. Fråga 45. Använder du mobilt BankID?

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
Vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 83 73 42 29 15 31 9

Procent 30% 26% 15% 10% 5% 11% 3%

Procent 86% 14%

SoI 2019* 89% 11%

Totalt antal respondenter 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15). *Jämförelse med ”Svensk-
arna och Internet 2019” (Internetstiftelsen, 2019).

Sammanlagt har 86 % av respondenterna som svarat på denna fråga upp-
gett att de använder BankID åtminstone någon gång. Inkluderat de 13 % 
som inte använder internet alls, och som inte får frågan, blir procentan-
delen för dem som uppger att de inte använder BankID av samtliga 323 
respondenter i studien 23 %. 

Bland de 281 respondenter som uppger att de använder Internet uppger 
31 respondenter att de ”Aldrig” använder BankID, och 9 respondent-
er ”Vet ej” om de använder BankID. Av de 42 respondenter som inte 
använder internet, och 40 som inte använder BankID eller inte vet om 
de använder det, samkör vi med i vilken utsträckning som respondenter-
na uppger om de känner sig delaktiga i det digitala samhället. Det visar 
sig att det finns ett visst samband mellan att inte använda internet eller 
BankID och känna sig digitalt utanför eftersom 38% uppger detta – i 
jämförelse med 24% bland samtliga respondenter. 

Tabell 49. Fråga 46. Använder du app för att betala? Exempelvis Swish

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
Vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 63 61 39 29 32 47 10

Andel 22% 22% 14% 10% 11% 17% 4%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Det är fler som uppger att de aldrig använder betalappar som Swish, än 
vad det är som aldrig använder BankID. 
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Tabell 50. Fråga 47. Använder du dig av hälso-/träningsappar som mäter och registrerar vad 
du gör på Internet? Exempelvis din puls eller antal steg du tagit.

Flera gånger 
dagligen Dagligen

Varje 
Vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 34 43 23 13 44 100 24

Andel 12% 15% 8% 5% 16% 36% 9%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Att dela med sig av hälsodata är en fråga som diskuteras i flera samman-
hang. Det handlar om diskussioner om viljan att visa upp sig via sociala 
media med stegräkning eller antal kilometer som sprungits i löpspåret. 
Men det kan också handla om frågan kring övervakning via dessa digitala 
tjänster, och vad insamlade data används till och av vem (se Zuboff, 2019; 
Han, 2017). Att dela personliga data kan upplevas som känsligt för vissa. 
36 % uppger att de ”Aldrig” gör det. 

Tabell 51. Fråga 48. Hur ofta stänger du av GPS funktionen på telefon, surfplatta och/eller 
dator?

Dagligen
Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång

Alltid 
avstängd Aldrig Vet ej

Antal 42 32 13 78 22 63 31

Andel 15% 11% 5% 28% 8% 22% 11%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15). Fotnot: i den bosniska 
översättningen saknades svarsalternativ 5 ”Alltid avstängd”.

Frågan formulerades på detta sätt för att försöka fånga hur responden-
terna hanterar att kunna bli övervakad – från stat till partners. Det finns 
en möjlighet, baserad på hur vi uppfattade att respondenterna resonerade 
när vi intervjuade dem, att de svarade ”Vet ej” eftersom de inte vet hur man 
stänger av GPS. Flera respondenter påpekade att de oftast har GPS:en av-
stängd men tar på den ibland. 

Tabell 52. Fråga 49. Hittar du med hjälp av GPS-karta?

Ja Nej Vet ej

Antal 214 46 21

Andel 76% 16% 8%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Även denna fråga handlar om upplevd förmåga att kunna använda digital 
teknik. 

68



Digitala vårdkontakter (frågorna 50–51)
Följande frågor formulerades av personal på Vårdcentralen i Skäggetorp. 
De var mycket angelägna om att få veta vad de boende i bostadsområdet 
som utgör deras patienter och brukare anser om de digitala kanaler som 
tjänster och kontakt förväntas ske genom. Personalen på Vårdcentralen 
uppgav vid ett möte att de dessutom upplever att de har press på sig att 
sköta ännu fler kontakter via digitala kanaler, men att de tvivlar på om 
deras patienter/brukare verkligen kan och vill. Som vi tidigare visade jäm-
förs låg svarsfrekvens på enkäter om kundnöjdhet med vården med andra 
områden i regionen (Gerdien, 2017). Ledningen uppmärksammar även att 
många i området inte behärskar svenska och inte har tillgång till dator där 
nöjdhetsenkäten finns på olika språk. I sammanhanget är det intressant 
att uppmärksamma att eHälsa lyfts fram som ett område där forskning 
bedrivits om digitalt utanförskap (Gann, 2018; van Dijk, 2020). Det finns 
dessutom många olika appar för digitala vårdkontakter från privata aktö-
rer. Under fältarbetet i Skäggetorp gjorde till exempel en av dessa tjänster 
reklam för sin app på affischer i området. 

Tabell 53. Fråga 50. Kan du tänka dig att sköta dina vårdkontakter t.ex. läkare, sköterska 
eller fysioterapeut via Digitala vårdcentralen? 

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 106 40 32 22 63 18

Andel 38% 14% 11% 8% 22% 6%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Här svarar 52 % ”5 Ja, instämmer helt och hållet” eller ”4”, vilket är in-
tressant i relation till statistik från region Östergötland om appen Digitala 
vårdcentralen att under perioden februari 2019 till januari 2020 gjordes 
endast 2 läkarbesök och 0 fysioterapeutbesök av personer registrerade vid 
Skäggetorps vårdcentral i Digitala Vårdcentralen (Region Östergötland, 
2020). Tjänsten tillhandahålls av Region Östergötland. Skäggetorp är ett 
av områdena med lägst antal digitala vårdbesök via appen i Region Öst-
ergötland. Men det bör uppmärksammas att det är få besök på appen ge-
nerellt, av samtliga digitala vårdbesök i Region Östergötland utgör appen 
endast 6 % (Nilsson, 2020). Vi kan dock inte vara säkra på att alla respon-
denter uppfattade vår enkätfråga som att den syftade på Regionens app 
och inte andra privata alternativ. En samkörning av resultatet på frågan 
om hälsotillstånd med fråga 50 om respondenten kan tänka sig använda 
Digitala Vårdcentralen visar att respondenter som uppger att deras hälsa 
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är ”Mycket bra” är mer benägna att använda den än respondenter som 
svarar att deras hälsostatus är ”Bra”.

Tabell 54. Fråga 51. Skulle du vilja kunna boka tider på vårdcentralen via webbtidboken 
istället för att behöva ringa?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 133 40 20 15 57 16

Andel 47% 14% 7% 5% 20% 6%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Majoriteten är positivt inställd till att kunna använda webbtidbokning is-
tället för att behöva ringa. Men en del respondenter uppfattade frågan som 
svår att svara på.

Erfarenheter och uppfattningar om 
delaktighet (frågorna 52–57)
Delaktighet och brett deltagande är som vi lyft fram centrala i en demokra-
tisk stat och för att uppnå målen om hållbar utveckling som formulerats på 
global nivå (FN, 2015) och som förväntas implementeras på nationell och 
lokal nivå (SCB, 2017). 

Tabell 55. Fråga 52. Hur nöjd är du med din senaste kontakt med myndigheter?

Mycket nöjd Nöjd Varken eller Missnöjd
Mycket 

missnöjd Vet ej

Antal 86 129 52 11 10 35

Andel 27% 40% 16% 3% 3% 11%

Totalt antal respondenter: 323

Av svaren framgår att 67 %, det vill säga hela två tredjedelar av respon-
denterna, uppger svarsalternativ ”Mycket nöjd” eller ”Nöjd” med senas-
te kontakten med myndigheter. Denna fråga kompletteras med frågor 
om förtroende för myndigheter. En liten andel uppger svarsalternativen 
”Missnöjd” eller ”Mycket missnöjd”, sammanlagt 6 %. Det borde ses som 
ett gott omdöme för myndigheterna. 
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Tabell 56. Fråga 53. Tycker du att beslutsfattandet är inkluderande och lyhört?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 58 55 76 28 43 63

Andel 18% 17% 24% 9% 13% 20%

Totalt antal respondenter: 323

Sammanlagt uppger 35 % svarsalternativ ”Ja, instämmer helt och hållet” 
och 4 på denna fråga som kommer direkt från Agenda 2030 och hållbar-
hetsmål 16. Det är det anmärkningsvärt att närmare en femtedel uppger 
att de inte har någon uppfattning. Orden inkluderande och lyhört var å 
andra sidan svåra ord som flera av respondenterna ville ha förklarade un-
der intervjuerna. Vid en samkörning av fråga 9 om etnokulturell/nationell 
bakgrund och fråga 53 om inkluderande beslutsfattande framgick att 24 % 
av dem som uppgett etnokulturell/nationell tillhörighet som svensk upp-
gett svarsalternativ 5 eller 4, medan 28 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 
”Nej, instämmer inte alls”. Bland den grupp som uppgett etnokulturell/na-
tionell bakgrund som syrier uppgav 32 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer 
helt och hållet” eller 4, medan 23 % uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, 
instämmer inte alls”. Bland somalier uppger 43 % svarsalternativ 5 eller 4, 
medan 22 % uppger svarsalternativ 2 eller 1. Vi ser att nästan dubbelt så 
stor andel somalier uppger svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hål-
let” eller 4 i jämförelse med svenskar.

På frågan om respondenterna anser att beslutsfattandet är inkluderande 
och lyhört uppger 37 % av de 281 som använder internet svarsalternativ 5 
”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 24 % uppger svarsalternativ 
2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”, och 15 % svarar ”Ingen uppfattning”. 
Bland dem som inte använder internet uppger 24 % svarsalternativ 5 eller 
4, medan 12 % uppger svarsalternativ 2 eller 1 och hela 50 % svarar ”Ingen 
uppfattning”. Att det är en så stor andel som svarar ”Ingen uppfattning” 
om beslutsfattandet är inkluderande och lyhört är anmärkningsvärt, och 
något som relaterar till ambitionen i Agenda 2030 och deltagande.

Vid flera tillfällen hamnar vi i intervjuarteamet i diskussioner 
om hur olika centrala ord i enkäten som ”förtroende”, ”inklude-
rande” och ”tillit” ska förklaras om de vi pratar med inte kän-
ner till dem. Idag handlade utmaningen med att förklara ordet 
”myndigheter” vid en enkätintervju med en somalisk person. 
Vi resonerade i teamet om att staten är uppbyggd på ett annor-
lunda sätt i Somalia i jämförelse med Sverige. Dels är myn-
digheterna väldigt centraliserade till huvudstaden Mogadishu 
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att människor som inte bott där aldrig stöter på dem, och har 
svårt att associera till dessa. Dels har den somaliska staten inte 
funnits på 20 år, vilket gör det svårt att jämföra med en väl-
fungerande välfärdsstat som Sverige. (Fältanteckningar 21/11)

Tabell 57. Fråga 54. Har du upplevt diskriminering på grund av någon av svarsalternativen? 
(Fler svar kan väljas).
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Antal 55 46 28 31 8 11 16 14 21 162 22

Andel 7% 11% 7% 7% 2% 3% 4% 3% 5% 39% 5%

Totalt antal respondenter: 323. Totalt antal svar: 414. Procentsatserna gäller samtliga svar och är inte 
kopplat till antal respondenter.

Eftersom flera svarsalternativ kunde anges blir summan mer än 323. Av 
samtliga respondenter uppger 39 % att de inte upplevt diskriminering på 
någon av punkterna. Om vi räknar bort de 5 % som uppger ”Vet ej” blir pro-
centsatsen för de respondenter som upplevt diskriminering i någon form, 
på en eller flera av de nämnda grunderna, hela 56 %. I vilka sammanhang 
som de upplevt diskriminering, det vill säga digitalt eller analogt, framgår 
inte av frågan. 

Tabell 58. Fråga 55. Har du blivit utsatt för näthat eller att någon skriver negativt om dig på 
Internet? 

Dagligen
Någon gång 

i veckan
Flera gånger 
senaste året

Några 
gånger det 

senaste året
Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 20 16 8 6 41 173 17

Andel 7% 6% 3% 2% 15% 62% 6%

SoI 2019 - - - - - 82% -

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Det får anses vara positivt att 62 % uppger att de aldrig blivit utsatta för 
näthat eller att någon skrivit negativt om dem på internet. Resultatet på 
denna fråga kan jämföras med fråga 54 om respondenterna någon gång 
upplevt diskriminering. Bland de 173 respondenter som svarat ”Aldrig” på 
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denna fråga återfinns 78 män (vilket blir 46 % av alla 170 män som deltagit 
i enkäten) och 92 kvinnor (vilket blir 61 % av alla 150 kvinnor som deltagit 
i enkäten). Om vi undersöker de 20 som uppgett att de dagligen utsätts för 
näthat eller att någon skriver negativt om dem på nätet är 14 män, och 5 
kvinnor, 1 hade uppgett ”Annat” på frågan om kön. 12 av de 20 som utsatts 
för näthat dagligen är födda utanför Norden. Frågan om näthat och genus 
har aktualiserats av diskussioner kring hatbrott och så kallade incel (ofri-
villigt celibat) där bland annat FOI har genomfört en studie av hur forum 
för incel ser ut och vilka diskussioner som där förs (se FOI, 2020). Av dem 
som uppgett att de aldrig blivit utsatta för näthat (173 respondenter), upp-
ger 107 på frågan ovan om diskriminering att de inte upplevt diskrimine-
ring. En mer intersektionellt inspirerad analys (se Khan 2018), visar att av 
de respondenter som inte upplevt näthat och inte heller diskriminering är 
54 kvinnor och 52 män. 79 % det vill säga 84 respondenter av de 107 som 
vare sig utsatts för näthat eller diskriminering är födda utanför Norden. 

Tabell 59. Fråga 56. Känner du dig delaktig i samhället?

Ja, helt och fullt Ja, till stor del Ja, men bara lite Nej, inte alls Vet ej

Antal 94 95 78 37 19

Andel 29% 29% 24% 11% 6%

Totalt antal respondenter: 323. Fotnot: i den bosniska översättningen saknades svarsalternativ 3 ”Ja, 
men bara lite”.

Denna fråga lade vi till i vår enkät innan frågan som ställs i ”Svenskarna 
och Internet 2018” (Internetstiftelsen, 2018) om känsla av delaktighet i 
det digitala samhället, som framgår nedan. Vi var nyfikna på om siffrorna 
skulle överensstämma helt mellan känsla av delaktighet i samhället, ge-
nerellt sett, och känsla av delaktighet i det digitala samhället. Vi ser att en 
större andel känner sig fullt delaktiga i samhället, i jämförelse med svaren 
på frågan nedan om det digitala samhället, och störst skillnad är det för 
alternativet ”Nej, inte alls”, där det är dubbelt så många som inte känner 
sig delaktiga i det digitala samhället som i samhället generellt. 

Tabell 60. Fråga 57. Känner du dig delaktig i det digitala samhället?

Ja, helt och fullt Ja, till stor del Ja, men bara lite Nej, inte alls Vet ej

Antal 72 80 72 67 32

Andel 22% 25% 22% 21% 10%

Totalt antal respondenter: 3233. Fotnot: i den bosniska översättningen saknades svarsalternativ 3 ”Ja, 
men bara lite”.

73



Tidigare i enkäten frågade vi om respondenterna använder BankID som 
en indikation på att vara delaktig i det digitala samhället, och därför är 
denna fråga lika relevant som frågan om känslan av att vara delaktig i det 
digitala samhället. Resultatet på denna fråga kan jämföras med SoI 2019 
där 9 % svarade ”Nej, inte alls”. En följdfråga som respondenten ibland 
ställde under en intervju är ”Vad betyder digitala samhället?”. Det digitala 
samhället kan upplevas som abstrakt. Ett sätt att konkretisera frågan un-
der en intervju var att ge exempel som att använda smartphones, internet, 
Netflix, eller Östgötapendelns app. 

Att ha en smartphone som efterfrågas i fråga 13 är inte en förutsättning för 
att känna sig inkluderad i det digitala samhället, men bland samtliga som 
uppger att de har en smartphone känner sig majoriteten helt delaktiga i 
det digitala samhället, eller svarsalternativ ”Ja, till stor del”. Däremot upp-
ger 45 av dem som svarar att de inte alls känner sig delaktiga i det digitala 
samhället att de har en smartphone, medan 18 respondenter uppger att de 
inte har smartphone. Detta kan indikera att de har tillgång till tekniken 
men inte känner att de kan använda den eller digitala tjänster som finns. 
Detta stödjer van Dijks (2020) och andras resultat om relationen mellan 
att ha tillgång, känna sig motiverad och ha kunskap om hur tekniken ska 
användas. Bland dem som uppgett att de inte har smartphone har 36 % 
uppgett att de inte känner sig delaktiga alls i det digitala samhället. 

Vid en jämförelse av fråga 15 om de använder Internet och fråga 57 Kän-
ner du dig delaktig i det digitala samhället har 18 av de 42 respondenter 
som inte använder Internet svarat att de inte känner sig del av det digitala 
samhället alls, 8 respondenter har svarat ”Vet ej”, 7 respondenter av dem 
som svarat att de inte använder internet har svarat att de känner sig bara 
lite delaktiga, medan överraskande 4 respondenter har svarat att de kän-
ner sig fullt delaktiga i det digitala samhället (varav samtliga män), 5 res-
pondenter har svarat att de känner sig delaktiga till stor del i det digitala 
samhället trots att de uppgett att de inte använder internet.

Av dem som svarat ”Nej, inte alls” på frågan om att känna sig delaktig i 
det digitala samhället, har respondenterna uppgett följande etnokulturel-
la/nationella tillhörighet: 16 svenskar, 16 somalier, 14 personer som iden-
tifierar sig som ”Annat” (där vi under intervjuerna blev varse att romer 
svarade), 2 iranier, 6 serber. Det handlar alltså inte bara om språket eller 
etnokulturell/nationell bakgrund. Bland dem som känner sig helt och fullt 
inkluderade i det digitala samhället (fråga 57), är 39 somalier, 7 syrier, 9 
annan.
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Vid en samkörning av ålder och fråga 57, framkom att av de 90 perso-
nerna i åldern 18–25 uppgav 16, d.v.s. 18 % att de känner sig ”Ja, helt och 
fullt” delaktiga i det digitala samhället, medan 11 respondenter i samma 
ålder uppger ”Nej, inte alls”, d.v.s 12 %. Av de 67 respondenter som känner 
sig digitalt utanför är 19 respondenter i åldrarna 66–76+, vilket innebär 
28 %. Bland dem i åldern 26–35 som potentiellt tillhör den så kallade di-
gitalt infödda generationen känner sig 12 respondenter inte alls delaktiga 
i digitala samhället. Av de 67 respondenter som uppgett att de känner sig 
digitalt utanför är 36 kvinnor och 30 män, 1 uppger ”Vet ej”. Det är alltså 
en ganska jämn spridning, men färre kvinnor än män är med i studien så 
24 % av kvinnorna som svarat känner sig inte delaktiga alls, jämfört med 
17 % av männen som svarat.

Biblioteksbesök och användning av 
tjänster där (frågorna 58–61)
Folkbiblioteken har en viktig roll i att guida människor som behöver digi-
tal hjälp (Gustafsson m.fl., 2019; Mersand m.fl., 2019). De har dessutom 
skyldighet enligt Bibliotekslagen att tillhandahålla information, och berör 
därmed flera av hållbarhetsmålen (Andersdotter, 2017). 

Tabell 61. Fråga 58. Besöker du biblioteket i din stad?

Flera ggr 
dagligen Dagligen

Varje 
vecka

Varje 
månad

Någon 
gång Aldrig Vet ej

Antal 27 27 50 46 102 60 11

Andel 8% 8% 15% 14% 32% 19% 3%

Totalt antal respondenter: 323. 

Totalt 77 % besöker biblioteket vid något tillfälle.

Tabell 62. Fråga 59. Besöker du biblioteket för att låna eller läsa böcker?

Ja Nej Vet ej

Antal 193 55 4

Andel 77% 22% 2%

Totalt antal respondenter: 252 (uppgett att de besöker biblioteket på fråga 58).

Biblioteksfrågorna är följdfrågor på frågan om respondenten besöker bib-
lioteket. En stor andel av dem som uppger att de besöker biblioteket gör 
det för att låna eller läsa böcker.
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Tabell 63. Fråga 60. Besöker du biblioteket för att träffa andra?

Ja Nej Vet ej

Antal 114 135 3

Andel 45% 54% 1%

Totalt antal respondenter: 252 (uppgett att de besöker biblioteket på fråga 58).

Biblioteket som en social mötesplats undersöks i denna fråga. Närmare 
hälften av respondenterna svarade att de besöker biblioteket med detta 
syfte.

Tabell 64. Fråga 61. Besöker du biblioteket för att använda dator?

Ja Nej Vet ej

Antal 94 154 4

Andel 37% 61% 2%

Totalt antal respondenter: 252 (uppgett att de besöker biblioteket på fråga 58).

Vi har genomfört en samkörning av resultaten från fråga 14 om respon-
denterna uppgett att de har dator eller surfplatta och fråga 61 om de be-
söker biblioteket för att använda dator där. Den visar att 78 respondenter 
besöker biblioteket för att använda dator trots att de har tillgång till dator 
eller surfplatta, och 16 respondenter som inte har tillgång till dator eller 
surfplatta besöker biblioteket för att använda datorerna. Detta visar att det 
inte finns ett tydligt samband mellan att inte ha tillgång och besöka bibli-
oteket, utan att det lika gärna kan vara i sociala sammanhang som besö-
ket sker eller att personen inte har kompetensen att exempelvis utföra en 
tjänst på datorn hemma. 119 respondenter som har tillgång till dator eller 
surfplatta uppger att de inte besöker biblioteket för att använda datorerna, 
och 34 har inte tillgång till dator eller surfplatta men besöker inte heller 
biblioteket för att använda datorer. Av de 94 respondenter som besöker 
biblioteket för att använda dator, är 38 kvinnor och 56 män. 

Uppfattningar om digital hälsovård (frågorna 62–64) 
Följande frågor handlar om det som kallas eHälsa (Chesser m.fl., 2016; 
Gann, 2018) och digital hälsovård.
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Tabell 65. Fråga 62. Hur viktig är personlig kontakt när du är sjuk och behöver vård?

(Ja, väldigt viktigt) (Inte alls viktigt) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 210 54 30 7 6 16

Andel 65% 17% 9% 2% 2% 5%

Totalt antal respondenter: 323

Frågan om personlig kontakt ställdes mot digitala lösningar och frågestäl-
laren betonade att respondenten skulle föreställa sig en situation när den 
var sjuk och behövde vård. En övervägande majoritet om närmare 82 % 
uppger att det är ”5 Ja, väldigt viktigt” eller 4 med personlig kontakt när 
han eller hon är sjuk och behöver vård. Detta kan potentiellt vara en utma-
ning för digitala tjänster. 

Tabell 66. Fråga 63. Hur viktigt är det för dig att få prata med samma personal på digitala 
vårdcentralen som du har träffat fysiskt på vårdcentralen?

(Ja, väldigt viktigt) (Inte alls viktigt) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 117 56 30 19 32 27

Andel 42% 20% 11% 7% 11% 10%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Fråga 63 formulerades av Vårdcentralen i Skäggetorp. För tillfället kan 
en boende i Skäggetorp komma i kontakt med läkare som inte arbetar i 
Skäggetorp när personen använder digitala vårdcentralen. Majoriteten av 
respondenterna uppger dock att de anser att det är viktigt att få prata med 
samma personal på digitala vårdcentralen. En del respondenter uppfatta-
de frågan som svår att svara på.

Tabell 67. Fråga 64. Tycker du att det är viktigare att kunna träffa en läkare utan bokad tid 
på vårdcentralen än att kunna träffa en läkare via mobilen?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 154 43 37 13 37 39

Andel 48% 13% 11% 4% 11% 12%

Totalt antal respondenter: 323

Majoriteten föredrar att träffa en läkare utan bokad tid istället för att göra 
ett digitalt vårdbesök. Vi uppmärksammar att svaren är hypotetiska, vilket 
kan relateras till data som finns om att endast 2 digitala läkarbesök och 
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0 digitala fysioterapeutbesök gjordes bland registrerade vid Skäggetorps 
vårdcentral under 2019 (Region Östergötland, 2020).

Oro för integritetskränkningar via Internet (frågorna 65–67)
Dessa frågor handlar om oro för integritetskränkningar från olika aktörer. 
Det har delvis med tillit och förtroende att göra, frågor som vi kommer till 
i ett senare avsnitt. Vi blev också varse att det kan finnas kulturella varia-
tioner kring vad som identifieras som oroande när det gäller integritet och 
vilka uppgifter vi delar med oss av till andra. 

Dirie som arbetade som studentkonsult i intervjuarteamet är 
somalisk tolk och berättade att för somalier så är frågan om 
övervakning av staten ofta inte viktigt, men däremot är det 
viktigt att inte behöva lämna personuppgifter för att behålla 
sina åsikter ”privata”. Nasser som hjälpte några somalier på 
NBV idag att fylla i enkäten började hela tiden med att fråga 
om någon ville delta med att säga att de inte behövde fylla i 
personuppgifter, och deltagande därutöver kunde innebära 100 
kr som incitament. (Fältanteckningar 16/11) 

Tabell 68. Fråga 65. Är du oroad över att svenska staten och myndigheter inkräktar på din 
personliga integritet på internet?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 70 45 49 24 96 39

Procent 22% 14% 15% 7% 30% 12%

Procent 36% 37%

SoI 2019* 21% 51%

Totalt antal respondenter: 323 
*Jämförelse med ”Svenskarna och Internet” 2019 (Internetstiftelsen, 2019).

Vi ser att siffrorna skiljer sig mellan vår enkätstudie och SoI (Internetstif-
telsen, 2019). Det är större andel i vår studie som känner oro över att 
svenska staten och myndigheter inkräktar på den personliga integriteten. 
När Internetstiftelsen (2019) delar upp statistiken på var respondenterna 
uppgett att de är födda visar det sig att bland dem som är födda utan-
för Norden är 43 % oroade för att stora företag ska inkräkta, medan de är 
mindre oroade över att myndighetssverige ska inkräkta, 26 %. Den digitala 
tilliten är alltså högre för svenska myndigheter än för stora företag i SoI 
bland dem som uppgett att de är födda utanför Norden. I vår enkätstudie 
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har en markant högre andel uppgett att de är oroade över att myndighets-
sverige inkräktar på den personliga integriteten på internet. Bland våra 
bakgrundsfrågor har vi inte ställt någon om inkomstnivå, och kan därför 
inte jämföra de uppgifterna med SoI, men Skäggetorp är ett område med 
många låginkomsthushåll. I SoI 2019 sticker låginkomsthushåll ut som 
särskilt oroade över att svenska staten och myndigheter inkräktar på den 
personliga integriteten via internet. Även personer födda utanför Norden 
är mer oroade jämfört med generellt.

Vi intervjuade en äldre kvinna som delade med sig av många 
av de uppfattningar som äldre kan ha – “jag vågar inte använ-
da tekniken för jag är rädd att förstöra något”, “bankuppgifter 
är jag rädd att de ska inkräkta på men inte att de övervakar 
mig, jag är nog godtrogen”. (Fältanteckningar, 21/11) 

Tabell 69. Fråga 66. Är du oroad över att utländska (inte svenska) staten/stater och 
myndigheter inkräktar på din personliga integritet på internet?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 79 35 52 17 89 51

Andel 24% 11% 16% 5% 28% 16%

Andel 35% 33%

Totalt antal respondenter: 323

Det är värt att notera att oron inte skiljer sig åt för intrång från myndig-
hetssverige och från utländska stater och myndigheter. Men det är hela 
16 % som uppger svarsalternativet ”Ingen uppfattning”. 

Tabell 70. Fråga 67. Är du oroad över att stora företag som Google och Facebook inkräktar på 
din personliga integritet på internet?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 93 42 44 22 78 44

Andel 29% 13% 14% 7% 24% 14%

Andel 42% - 31% -

SoI 2019* 46% - 28% -

Totalt antal respondenter: 323  
*Jämförelse med ”Svenskarna och Internet” 2019 (Internetstiftelsen 2019).

När det gäller stora företag som Google och Facebook svarade 42 % av re-
spondenterna i Skäggetorp att de känner sig oroade över att de inkräktar 
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på den personliga integriteten, medan 31 % uppger att de inte känner sig 
oroade alls. I SoI 2019 svarade 46 % att de känner sig oroade och 28 % 
att de inte känner sig oroade (Internetstiftelsen, 2019). I Skäggetorp kän-
ner sig fler oroade över myndigheter och stora företag jämfört med SoI 
2019, enligt tabell 70 och 71. Internetstiftelsen konstaterar att oron för 
integritetskränkning på internet ökar i låginkomsthushåll, och att oron 
för integritetskränkningar på internet är högre bland män och lägre ut-
bildade, men sjunker bland högre utbildade. Oron för att stora företag ska 
inkräkta på den personliga integriteten är högre i Skäggetorp jämfört med 
SoI 2019. Yngre känner sig generellt mindre oroade över att stora företag 
skulle inkräkta på deras integritet. 

Som tidigare uppmärksammat ökade oron för integritetsintrång efter 
2017, enligt Internetstiftelsen (2019). Andelen i Skäggetorp som är oro-
ade är 4 % lägre än ”Svenskarna och Internet” 2019, medan andelen som 
inte är oroliga är 3 % högre. Skillnaden är följaktligen inte stor mellan vår 
studie och SoI 2019 när det gäller denna fråga. Vi har samkört hur de som 
svarat att de ”Aldrig” besöker sociala medier på fråga 27 med resultatet på 
fråga 67 om huruvida de är oroade för att stora företag inkräktar på deras 
integritet, för att se om de inte besöker sociala medier för att de är extra 
oroade, men det finns inte några sådana tecken. Av de 126 respondenter 
som använder sociala medier flera gånger varje dag instämmer 44 %, i 5 
”Ja, instämmer helt” eller svarsalternativ 4 på frågan om oro för övervak-
ning av stora företag, medan 14 % av dem uppger svarsalternativ 3, och 
37 % uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, inte alls” oroad, och 5 % uppger 
”Ingen uppfattning”. 

När vi samkör fråga 67 med fråga 6 och 4 verkar det vid en första anblick 
som om det är lika många av respondenterna födda utanför Norden som 
uppger att de är oroade som de som inte är oroade över att stora företag 
inkräktar på den personliga integriteten, men när vi bryter ner data på ut-
bildningsnivå ser vi att de med lägre utbildningsnivå är mindre oroade, än 
de med högre utbildningsnivå. Bland respondenter födda utanför Norden 
med grundskoleutbildning uppger 36 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer 
helt” eller 4 medan 38 % uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer 
inte alls”. Bland dem med påbörjad eller genomförd högskoleutbildning 
uppger 50 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt” eller 4, alltså att de är 
oroade över att företag inkräktar på personliga integriteten, medan 18 % 
uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Vi ser också att 
84 av 217 av dem som uppgett att de är födda utanför Norden uppger att 
de har grundskoleutbildning. Men när vi jämför gruppen födda utanför 
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Norden med dem födda i Sverige ser vi att det är större andel som inte är 
oroade bland dem som är födda utanför Norden. 

När vi samkör frågorna 67, 6 och 4 för dem som uppgett att de är födda 
i Sverige uppger 44 % av dem med grundskoleutbildning i påståendet att 
de känner sig oroade över att de inkräktar på den personliga integriteten, 
dvs svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt”, medan 16 % uppger svarsalter-
nativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. För respondenter med påbörjad 
eller genomförd högskoleutbildning som är födda i Sverige uppger 58 % 
svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt” eller 4, medan 12 % uppger svarsal-
ternativ 2 eller 1 (Nej, instämmer inte alls). Det finns alltså tecken på att 
respondenter med högre utbildningsnivå uttrycker högre oro för integri-
tetsintrång från stora företag på internet. Bland de respondenter som är 
födda utanför Norden uttrycker en mindre andel oro för att stora företag 
ska inkräkta på den personliga integriteten, enligt vår studie i Skäggetorp. 
Bland dem som är födda utanför Norden framstår det dessutom som om 
frågan är mer polariserad, det vill säga att det inte är någon större skillnad 
på antal som svarar att de instämmer helt och de som inte alls instämmer.  

Åsikter och erfarenheter av politik och 
kommunikation via Internet (frågorna 68–75)
Dessa frågor handlar om respondenternas inställning till politik i allmän-
het och hur de kommunicerar eller inte med politiker. 

Tabell 71. Fråga 68. Hur allmänt politiskt intresserad är du? 

(Mycket intresserad) (Inte intresserad) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 59 45 52 40 107 20

Andel 18% 14% 16% 12% 33% 6%

Totalt antal respondenter: 323

33 % av respondenterna uppger alternativ 1 ”Inte intresserad” av politik, 
medan 6 % uppger ”Ingen uppfattning”. 

Tabell 72. Fråga 69. Skulle du vilja ha möjlighet att rösta via internet istället för att besöka 
en vallokal?

Ja Nej Vet ej

Antal 151 131 41

Andel 47% 41% 13%

Totalt antal respondenter: 323
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Vid denna fråga uttryckte flera respondenter att akten att gå till vallokalen 
och rösta är viktig för dem, och därför skulle de inte vilja använda eventu-
ella möjligheter att rösta via internet. Andra som också valde alternativet 
”Nej” motiverade med att de var rädda för riskerna med personlig övervak-
ning, eller att valet kan hackas. 

Vi fick möjlighet att intervjua en äldre kvinna som berättade 
att hennes farmor hade varit politiskt aktiv och det var kanske 
därifrån som hennes eget politiska intresse kom, resonerade 
hon. Hon bjöd in oss med skorna på i sin välstädade lägenhet 
med uttalandet att det ju var så stökigt hemma och det fanns 
risk för att vi skulle få deg under strumplästen om vi tog av 
oss. Hon höll nämligen på att baka. På frågan 69 om hon skul-
le kunna tänka sig att rösta via elektronisk tjänst istället för 
att gå till vallokal svarade hon att på valdagen klär hon upp 
sig och det är en högtidlig dag som hon inte vill vara utan. 
(Fältanteckningar 21/11)

Tabell 73. Fråga 70. Har du sökt upp någon politiker på Internet? Till exempel Twitter, 
Facebook eller en hemsida?

Ja, flera gånger Ja, enstaka gånger Aldrig Vet ej

Antal 56 68 135 22

Andel 20% 24% 48% 8%

Totalt antal respondenter 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).

Internet har förväntats bidra till ökad kommunikation mellan medborg-
are och politiker, som vi uppmärksammat tidigare i denna rapport (Yates, 
2016). Här ser vi dock att närmare hälften av respondenterna som använ-
der internet uppger att de aldrig kontaktat en politiker på internet. Men 
att kontakta en politiker via digitala kanaler är å andra sidan bara en av 
många möjligheter till politiskt deltagande. 

Tabell 74. Fråga 71. Har du avstått från att uttryck din politiska åsikt på Internet för att 
undvika kritik, hat eller hot?

Ja, flera gånger Ja, enstaka gånger Aldrig Vet ej

Antal 42 55 143 41

Andel 15% 20% 51% 15%

Totalt antal respondenter: 281 (uppgett att de använder internet på fråga 15).
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Från ett demokratiskt perspektiv är det bra att 51 % uppger att de aldrig av-
stått från att uttrycka politiska åsikter för att undvika kritik, hat eller hot, 
och det är positivt ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Samtidigt blir sum-
man av respondenter som uppgett att de avstått på dessa grunder ”Ja, flera 
gånger” eller ”Ja, enstaka gånger” närmare 35 %, vilket kan ses som oroan-
de av samma anledning, d.v.s. att diskussionsklimatet på digitala medier 
kan utgöra ett hot mot yttrandefrihet. 

Tabell 75. Fråga 72. Tycker du att människor ska få uttrycka extrema åsikter på Internet? 

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 66 38 46 25 115 33

Andel 20% 12% 14% 8% 36% 10%

Totalt antal respondenter: 323

Andelen respondenter som svarar att de inte alls instämmer i att människor 
ska få uttrycka extrema åsikter på internet är hög. Andelen som uppger 
att de instämmer helt och hållet i att människor ska få uttrycka extrema 
åsikter på internet, 20 %, är dubbelt så hög andel som i en jämförelse med 
”Svenskarna och Internet 2018” där 10 % uppgett det svarsalternativet (In-
ternetstiftelsen, 2018). I SoI 2018 svarade 31 % alternativ 1 ”Nej, instäm-
mer inte alls”, vilket inte skiljer sig så mycket från vårt resultat där 36 % 
uppgett det alternativet. Att vi jämför med SoI 2018 beror på att resultatet 
på denna fråga inte framgår av sammanställningen av SoI 2019.

Tabell 76. Fråga 73. Tycker du internet gör det enklare för människor att delta och engagera 
sig i politiken?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 113 66 55 13 35 41

Andel 35% 20% 17% 4% 11% 13%

Totalt antal respondenter: 323.

Hållbar utveckling handlar om deltagande i mångt och mycket som vi ti-
digare lyft fram i denna rapport. Frågan handlar om ett antagande som 
förutsattes när internet introducerades, nämligen att internet gör det enk-
lare för människor att delta politiskt. Vi ser att respondenterna i förorten 
instämmer i detta (även om de själva inte beskriver sig som särskilt in-
tresserade av politik). Det finns också förhållandevis många som uppger 
”Ingen uppfattning” som svarsalternativ, 13 %. 
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Tabell 77. Fråga 74. Skulle du vilja engagera dig/vara mer insatt i politiken? 

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 59 38 52 30 116 28

Andel 18% 12% 16% 9% 36% 9%

Totalt antal respondenter: 323

Frågan kan te sig vag från ett statsvetenskapligt perspektiv, men svaret 
stärker ändå uppfattningen om respondenternas intresse för politik – det 
är inte så starkt. Det finns således ett förhållandevis lågt intresse för politik 
(i en generell bemärkelse), och inte så stort intresse för att engagera sig 
mer. 

Tabell 78. Fråga 75. Tycker du att Internet gör samhället mer demokratiskt?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 102 49 57 24 38 50

Andel 32% 15% 18% 8% 12% 16%

Totalt antal respondenter: 320. Vi uppmärksammar att 3 respondenter inte svarat på frågan, vilket beror 
på att frågan inte var obligatorisk i Survey & Report. 

Resultatet på fråga 75 som framgår av tabell 79 är likt resultatet på fråga 
73. På fråga 75 svarar 47 % att internet gör samhället mer demokratiskt. 
Men hela 16 % svarar ”Ingen uppfattning”.

Förtroende för offentliga verksamheter 
och politiker (frågorna 76–83)
Frågorna 76–83 handlar om invånarnas förtroende gentemot politiker, 
myndigheter och staten, liksom förtroende och legitimitet som påverkar 
uppfattningen om offentliga tjänster.

Tabell 79. Fråga 76. Känner du förtroende för myndigheter i Linköping?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 104 73 61 24 27 24

Andel 35% 23% 19% 7% 8% 7%

Totalt antal respondenter: 323
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Sammanlagt har 58 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och 
hållet” eller 4, medan sammanlagt 15 % uppgett 2 eller 1 ”Nej, instämmer 
inte alls”. Vid en samkörning av bakrundsvariabler för den etnokulturel-
la/nationella tillhörighet som respondenterna uppgett, och fråga 76, kan 
vi bryta ner uppgifterna en aning för så kallade disaggregerade data. Då 
framgår det att bland de respondenter som uppger att de är svenskar upp-
ger 52 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 
19 % uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Bland de 
respondenter som uppgett att de är syrier har 71 % uppgett svarsalterna-
tiv 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan endast 12 % uppgett 
svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Bland de respondenter 
som uppgett att de är somalier har 61 % uppgett svarsalternativ 5 (Ja, in-
stämmer helt och hållet) eller 4, medan 16 % uppgett svarsalternativ 2 eller 
1 ”Nej, instämmer inte alls”. Det är alltså större andel syrier som uppger 
att de har högt förtroende för myndigheter i Linköping än somalier och 
svenskar, och somalier uppger högre förtroende för myndigheter i Linkö-
ping än svenskar. 

Tabell 80. Fråga 77. Känner du förtroende för myndigheter i Sverige (utanför Linköping)?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 112 62 55 26 36 32

Andel 35% 19% 17% 8% 11% 10%

Totalt antal respondenter: 323. 

Sammanlagt uppger 54 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” 
eller 4. 19 % uppger sammanlagt svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer 
inte alls”. För disaggregerade data från fråga 77 får vi vid en samkörning av 
bakrundsvariabler för etnokulturell/nationell tillhörighet som responden-
terna uppgett, att bland dem som uppgett svensk har 40 % uppgett svarsal-
ternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 19 % uppgett svar-
salternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Bland de som uppgett syrier 
har hela 79 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 
4, medan endast 9 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte 
alls”. Och bland de respondenter som uppgett somalier har 56 % uppgett 
svarsalternativ 5 (Ja, instämmer helt och hållet) eller 4, medan 22 % har 
uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Detta innebär 
att bland syrier så har närmast en dubbelt så hög andel av respondenterna 
uppgett högt förtroende för myndigheter i Sverige, som de som uppgett 
svensk tillhörighet. Även bland dem som uppgett somalisk tillhörighet 
uppger en större andel än bland svenskarna att de har högt förtroende för 
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svenska myndigheter. Det är även värt att jämföra procentenheterna på 
föregående fråga med denna och vi ser att mönstret i stort liknar varandra. 

Tabell 81. Fråga 78. Känner du förtroende för politiker i Linköping?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 81 45 61 37 50 49

Andel 25% 14% 19% 11% 15% 15%

Totalt antal respondenter: 323. 

I inledningen nämndes betydelsen av förtroende som en viktig del i en 
demokratisk stat (Esaiasson m.fl., 2019; Fitzgerald & Wolak, 2016; Elkins 
& Sides, 2007). När det gäller frågorna innan om förtroende för myndig-
heter framstår resultatet som högt. Men när det gäller denna fråga upp-
ger 39 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, och 26 % 
uppger svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Men det är dock 
intressant att en så hög andel som 15 % uppger alternativet ”Ingen upp-
fattning” om förtroendet för politiker i Linköping, d.v.s. lokalpolitiker. Vid 
samtal med respondenterna så kunde de föra resonemang som detta:

”Haha om du frågar mig om en politiker i Linköping så kan 
jag inte nämna en enda. Jag kan inga namn men så länge de 
gör sitt jobb så är det bra”. Samtidigt som respondenten säger 
det så klickar hon i en 4 av 5 möjliga angående förtroende för 
politiker i Linköpings kommun. Är känslan av att det går bra 
viktigare än att veta vem som tar beslut och vilka beslut som 
tas? (Fältanteckningar 7/11) 

För disaggregerade data från fråga 78 får vi vid en samkörning av bak-
rundsvariabler för den etnokulturella/nationella tillhörighet som respon-
denterna uppgett, att bland respondenter som uppgett svensk har 21 % 
uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 
31 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Bland dem 
som uppgett syrier har 47 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt 
och hållet” eller 4, medan 30 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, in-
stämmer inte alls”. Och bland dem som uppgett somalier har 57 % uppgett 
svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 22 % upp-
gett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Det här innebär att 
nästan tre gånger så stor andel av dem som uppgett somalisk tillhörighet 
känner förtroende för lokala politiker som de som uppgett svensk. De som 
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uppgett svensk tillhörighet skiljer sig dessutom genom att det är större 
andel som uttrycker lågt förtroende än högt. 

Tabell 82. Fråga 79. Känner du förtroende för politiker i Sverige (utanför Linköping)?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 68 43 66 39 53 54

Andel 21% 13% 20% 12% 16% 17%

Totalt antal respondenter: 323.

Sammanlagt har 34 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och 
hållet” eller 4, medan 28 % uppgett alternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer 
inte alls”. Andelen som svarar ”Ingen uppfattning” på frågor om politiker 
är större än för frågorna som gäller myndigheter, och andelen som svarar 
ingen uppfattning är ännu högre här för politiker i Sverige än om lokal-
politiker. En inställning som vi observerade när vi intervjuade var att re-
spondenterna kunde resonera på följande sätt: ”Politik? Det bryr jag mig 
inte om”. Dylika uttalanden sades närmast som ett avståndstagande, och 
personerna med denna inställning verkade snabbt klicka i svarsalternati-
vet ”Ingen uppfattning”. 

När vi bryter ner data från fråga 79 vid en samkörning av bakrundsva-
riabler för den etnokulturella/nationella tillhörighet som respondenterna 
uppgett, ser vi att bland respondenter som uppgett svensk har 20 % upp-
gett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 35 % 
uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Bland dem som 
uppgett syrier har 35 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och 
hållet” eller 4, medan 32 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instäm-
mer inte alls”. Och bland dem som uppgett somalier har 48 % uppgett svar-
salternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 20 % uppgett 
svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte alls”. Det är följaktligen mer 
än dubbelt så hög andel av dem som uppgett somalisk tillhörighet som 
dem som uppgett svensk tillhörighet som uppgett högt förtroende för po-
litiker i Sverige, medan förhållandet är det omvända för svarsalternativen 
om lågt förtroende, där större andel svenskar uppgett svarsalternativ som 
visar lågt förtroende. Det här säger naturligtvis något om uppfattningar 
bland svenskar som bor i förorter (jfr. Esaiasson, 2019). 
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Tabell 83. Fråga 80. Känner du förtroende för vårdcentralen?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 133 66 45 29 32 18

Andel 41% 20% 14% 9% 10% 6%

Totalt antal respondenter: 323

Sammanlagt har 61 % uppgett svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och 
hållet” eller 4, medan 19 % uppgett svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, instäm-
mer inte alls”. Frågan om förtroende för vårdcentralen kan sättas i relation 
dels till e-tjänster för hälsovård, dels som ett tecken på uppfattningen om 
en central välfärdsinstitution. När vi samkör svaren från fråga 80 med ål-
der framgår att yngre respondenter mellan 18–25 år uppger lägre förtro-
ende för vårdcentralen, 49 % uppger där svarsalternativ 5 (Ja, instämmer 
helt och hållet) eller 4, än de i högre ålderskategorier där 72 % av dem i 
åldersgruppen 66–75, och 86 % i ålderskategorin 75+ uppger dessa svar-
salternativ. Av någon anledning uppger respondenter i ålderskategorin 
56–65 lägst förtroende. I ålderskategorin 56–65 år uppger 24 % svarsal-
ternativ 2 eller 1 (Nej, instämmer inte alls), vilket kan jämföras med 7 % 
av dem i ålderskategorin 75+. När vi undersöker kön framgår det att något 
högre andel kvinnor har uppgett svarsalternativ 5 eller 4 på frågan, och 
därmed uppger högre förtroende.

Om vi bryter ner svaren på fråga 80 om förtroende för vårdcentralen för de 
tre största etnokulturell/nationell grupperna i vår enkätstudie, så rappor-
terar 72 % av de med svensk tillhörighet svarsalternativ 5 (Ja, instämmer 
helt och hållet) eller 4, medan 53 % av syrierna rapporterar dessa svarsal-
ternativ, och 58 % av somalierna. Här är förhållandet således det omvända 
i relation till resultaten för frågorna om förtroende för lokalpolitiker, till 
exempel. Här bör vi dock uppmärksamma att de svenska respondenterna 
är äldre än de övriga etnokulturell/nationella grupperna. När vi samkör 
förtroende för vårdcentralen med frågan om utbildningsnivå framgår inga 
speciella mönster. Men när vi samkör med sysselsättning framgår att av 
dem som uppger att de är pensionärer väljer 76 % svarsalternativ 5 eller 4 
(d.v.s. ett liknande mönster som för etnokulturella/nationella svenskar), 
och av arbetssökande 72 %, vilket innebär att de uppger högre förtroende 
för vårdcentralen än de som är hemma med barn där 52 % uppger svar-
salternativ 5 eller 4, och 56 % av sjukpensionärer/sjukskrivna. Den grupp 
som uppgav lägst förtroende i form av flest svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, 
instämmer inte alls” var anställda 23 %, medan bara 13 % av pensionärer 
uppgav svarsalternativ 2 eller 1. 
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Tabell 84. Fråga 81. Känner du förtroende för skolan?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 133 64 50 19 18 39

Andel 41% 20% 15% 6% 6% 12%

Totalt antal respondenter: 323. 

Sammantaget uppger 61 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hål-
let” eller 4, medan 12 % uppger alternativen 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte 
alls”. När det gällde frågan om förtroende för skolan som institution var 
det flera respondenter som under intervjun sa att de inte går i skolan eller 
inte har barn som gör det, och att de följaktligen inte har någon åsikt. Vi 
ser också att det är en förhållandevis stor andel, 12 % som svarat ”Ingen 
uppfattning”. 

Om vi bryter ner svaren på fråga 81 om förtroende för skolan för de tre 
största etnokulturell/nationell grupperna i vår enkätstudie, så rapporterar 
44 % av de med svensk tillhörighet svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt 
och hållet” eller 4, medan 76 % av syrierna rapporterar dessa svarsalter-
nativ, och 72 % av somalierna. 11 % av de med svensk tillhörighet uppgav 
svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, inte alls”, medan 15 % av syrierna uppgav det-
ta och 12 % av somalierna. 

Tabell 85. Fråga 82. Känner du förtroende för medborgarkontoret/ Kontakt Linköping?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 130 40 40 23 28 62

Andel 40% 12% 12% 7% 9% 19%

Totalt antal respondenter: 323

Sammantaget uppger 52 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hål-
let” eller 4, medan 16 % uppger alternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte 
alls”. På frågan om medborgarkontor är andelen som svarar ”Ingen upp-
fattning” hela 19 %, vilket delvis kan förklaras med att en del av responden-
terna inte kommit i kontakt med verksamheten. Något liknande hände 
med frågan om skola ovan, när respondenterna inte varit i kontakt med 
verksamheten alls eller på väldigt länge.

Om vi bryter ner svaren på fråga 82 om förtroende för Medborgarkontor/
Kontakt Linköping för de tre största etnokulturell/nationell grupperna i 
vår enkätstudie, så rapporterar 33 % av de med svensk tillhörighet svarsal-
ternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hållet” eller 4, medan 62 % av syrierna 
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rapporterar dessa svarsalternativ, och 62 % av somalierna. 15 % av de med 
svensk tillhörighet uppgav svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, inte alls”, medan 
18 % av syrierna uppgav detta och 15 % av somalierna. Hela 40 % av de som 
uppgav svensk etnokulturell/nationell bakgrund uppgav ”Vet ej”.

Till skillnad från Esaiasson med fleras studie (2019) valde vi att fråga om 
förtroende gentemot Kontakt Linköping istället för socialkontoret. Anled-
ningen är att Kontakt Linköping (och andra verksamheter) fungerar som 
en kommunikationsbrygga mellan invånare och kommunen (se Bernhard 
och Wihlborg, 2015). Under en vistelse på Kontakt Linköping, som ligger 
mitt i Skäggetorps Galleria, hördes flera samtal som handlade om digitala 
frågor som att skriva ut, att registrera ärenden digitalt, vilken nivå en kli-
ent kunde förvänta sig på ekonomiskt stöd för internetuppkoppling och 
bredband, med mera. Dessa arbetsuppgifter och funktionen att vara en 
brygga mellan invånare och staten delas också av Agora som är en krea-
tiv mötesplats med bland annat ett bibliotek, och Vårt Nygård som är en 
kommunal verksamhet för socialt stöd och råd, men även av Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF), Nykterhetens Bildningsverksamhet (NBV) och 
Trygghetsvandrarna som vi samtalat med i samband med denna studie. 

Tabell 86. Fråga 83. Känner du förtroende för Polisen?

(Ja, instämmer helt och hållet) (Nej, instämmer inte alls) Ingen 
uppfattning5 4 3 2 1

Antal 167 53 41 18 29 15

Andel 52% 16% 13% 6% 9% 5%

Totalt antal respondenter: 323. 

Sammantaget uppger 68 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt och hål-
let” eller 4, medan 15 % uppger alternativ 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte 
alls”. Om vi bryter ner svaren på fråga 83 om förtroende för Polisen för de 
tre största etnokulturell/nationell grupperna i vår enkätstudie, så rappor-
terar 73 % av de med svensk tillhörighet svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer 
helt och hållet” eller 4, medan 79 % av syrierna rapporterar dessa svarsal-
ternativ, och 67 % av somalierna. 7 % av de med svensk tillhörighet uppgav 
svarsalternativ 2 eller 1 ”Nej, inte alls”, medan syrierna uppgav 12 % och 
somalierna 16 %. När det gäller förtroende för Polisen framgår därmed 
ett annat mönster än för de andra frågorna i och med att de som uppgett 
svensk tillhörighet inte uppger lägst andel 5 och 4, och somalier uppger 
större andel 2 och 1. Det går även att jämföra förtroendet som de som upp-
gett svensk tillhörighet uttrycker för politiker i Linköping, 21 % för svarsal-
ternativen 5 och 4, och det höga förtroende som uppges för polisen, 73 %. 
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Polisen är ofta närvarande i Skäggetorp, och några verk-
samheter nämner den ”cirkulerande polisbilen”, alltså 
att polisen sällan kommer ut och möter befolkningen. 
(Fältanteckningar 30/11)

Utifrån mediabilden av förorten, och inte minst polisens klassificering av 
den, kan förtroendet gentemot myndigheter och politiker tänkas vara lågt 
– alltså när förorten framställs som problematisk och kriminellt belastad. 
Vi menar inte att förminska betydelsen av kriminalitet som skjutningar 
och liknande. Men resultat ovan visar en mer nyanserad bild av hur poli-
sen uppfattas bland respondenterna. Esaiasson (2019) och Novus (2018) 
har tidigare påpekat att förtroende i förorten gentemot myndigheter är 
likt andra stadsdelar. Vår studie får liknande resultat på frågorna om för-
troende som deras studier.

En inställning som vi kunnat observera under fältarbetet i Skäggetorp är 
att de boende, precis som i Esaiassons studie, önskar att polisen tar ”hår-
dare tag” mot kriminaliteten, som framgår i citatet från våra fältanteck-
ningar nedan. 

Efter en enkätintervju med stöd av en tolk där vi talade tre 
olika språk – jag pratade svenska och bosniska, tolken pra-
tade bosniska, svenska och romani, och respondenten prata-
de bosniska och romani så kollade respondenten på mig och 
sa på bosniska: “Skäggetorp är bra, men det finns mycket 
kriminalitet, droger. De finns där ute. Polisen måste ta tag i 
det!” (Fältanteckningar, 19/11) 

Att polisen är för släpphänt och måste ta tag i situationen, nämns av flera 
boende. 

Vi har börjat läsa Esaiasson bok Förorten (2019) i samband 
med att vi inleder fältstudien i Skäggetorp. Under dagen kom-
menterar en somalisk familj, en bosnisk kvinna och den svens-
ka kvinnan som håller i seniorgruppen att de ser positivt på 
Skäggetorp även om området har sina problem och utmaning-
ar. (Fältanteckningar 11/11) 
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Föräldrars relation till barnens 
internetanvändning (frågorna 84–89)
Frågorna om barn under 18 år handlar om hur insatta föräldrarna är i sina 
barns liv på nätet, men också om de hjälper eller får hjälp av sina barn. 
Detta aktualiserades bland annat av att vi vet att det bor många människor 
med utländsk bakgrund i förorten samtidigt som det uppmärksammats 
att barn ofta får agera översättare i olika bemärkelser till sina föräldrar då, 
som en länk in i samhället. 

Tabell 87. Fråga 84. Har du barn under 18 år?

Ja Nej Vet ej

Antal 125 194 4

Andel 39% 60% 1%

Totalt antal respondenter 323

125 respondenter svarade ”Ja” och fick efterföljande fråga, medan de som 
svarade ”Nej” var färdiga med enkäten här.

Tabell 88. Fråga 85. Använder ditt barn internet?

Ja Nej Vet ej

Antal 103 21 1

Andel 82% 17% 1%

Totalt antal respondenter: 125 (har uppgett att de har barn på fråga 84).

103 respondenter svarade ja och fick nästa fråga. Majoritet av responden-
ternas barn använder internet.

Tabell 89. Fråga 86. Känner du att du är insatt i ditt/dina barns liv på internet?

Ja Nej Vet ej

Antal 80 20 3

Andel 78% 19% 3%

Totalt antal respondenter: 103 (har uppgett att de har barn på fråga 84 och att barn använder internet 
på fråga 85).

Majoritet känner sig insatta i sitt/sina barns liv på internet.

92



Tabell 90. Fråga 87. Känner du till vilka tjänster ditt barn använder på internet?

Jag känner 
till de flesta

Jag känner 
till en del Nej Vet ej

Antal 72 23 5 3

Andel 70% 22% 5% 3%

Totalt antal respondenter: 103 (har uppgett att de har barn på fråga 84 och att barn använder internet 
på fråga 85).

Endast 8 % svarar ”Nej” eller ”Vet ej” på om de känner till de tjänster som 
barnet/barnen använder.

Tabell 91. Fråga 88. Har du hjälpt ditt/ dina barn att registrera konto på internet?

Ja, på de 
flesta Ja, på en del

Barnen använder 
inte den här typen Nej Vet ej

Antal 31 29 14 26 3

Andel 30% 28% 14% 25% 3%

Totalt antal respondenter: 103 (har uppgett att de har barn på fråga 84 och att barn använder internet 
på fråga 85).

Majoriteten svarar att de har hjälpt sina barn med de flesta, eller en del, 
när det gäller att registrera konton. 25 % uppger att de inte hjälpt till.

Tabell 92. Fråga 89. Har du fått hjälp av ditt/ dina barn på internet?

Ja, väldigt ofta Ja, ibland Nej Vet ej

Antal 37 32 32 3

Andel 36% 30% 31% 3%

Totalt antal respondenter: 103 (har uppgett att de har barn på fråga 84 och att barn använder internet 
på fråga 85).

Här ser vi att 66 % av föräldrarna uppger att de ”väldigt ofta” eller ”Ja, 
ibland” får hjälp av sitt/sina barn på internet. 
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Lärdomar av metoden som använts i studien 
En viktig del av denna studie har varit metoden för att samla in data om 
befolkningen i svenska förorter och deras användning av internet. De bru-
kar besvara enkätstudier i låg utsträckning. Metoden handlar om mycket 
mer än att samla in enkätsvar. Att vara i området och träffa människor på 
offentliga platser och att knacka dörr är en form av observation, som ger 
förståelse för det som studeras. Att respondenterna kunde besvara enkäten 
på flera olika språk, att vi genomförde enkätintervjuer ansikte-mot-ansik-
te och att de erbjöds ett incitament om 100 kronor har varit grundläggan-
de för genomförandet. Därutöver har vi gjort följande insikter: 

• Det var positivt att förankra studien bland verksamheterna i området 
eftersom de riktade uppmärksamhet mot specifika situationer där 
digital kompetens behövs för att delta i samhället. Det genererade 
även ett intresse för resultaten.

• Att informera med utskick eller affischer gav liten utdelning i att 
sprida information, och var dessutom tidskrävande. Se istället till att 
ha med tryckt information till dem som är intresserade av att läsa.

• Även om studien bygger på ett spontant urval gjordes planeringen 
utifrån en översikt av hur många som är folkbokförda på olika gator, 
vilket användes för att bedöma hur många dagar vi skulle knacka 
dörr på varje gata. 

• När intervjuer genomfördes på verksamheter så kunde ledarna 
hjälpa till att förklara vad enkäten gick ut på, och vad svåra ord 
betydde m.m. Av detta drog vi erfarenheten att se till att testa 
översättningarna och om möjligt använda relevanta synonymer till 
begrepp som förtroende, deltagande, inkluderande, myndighet etc.

• Att introducera medarbetarna och öva på olika situationer innan 
studien kommer igång, men detta var naturligtvis svårt att veta 
eftersom vi inte gjort något liknande innan. 

• Att knacka dörr jämfört med att befinna sig på offentlig plats gav 
olika resultat i form av svarsfrekvens och antal tillfrågade, och olika 
personer nåddes. I centrum befann sig fler män. Och några unga 
män, om än inte många, försökte bli intervjuade flera gånger på 
offentliga platser.

• Betydelsen av att intervjuarna kan tala språk/modersmål som 
respondenten har, ser vi som fundamentalt för att få respondenter att 
delta och för att känna sig sedd och adresserad.
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Avslutande reflektion om resultaten 
I den här rapporten har vi dels presenterat en metod för att undersöka 
digital delaktighet och hållbar utveckling i en svensk förort med ansik-
te-mot-ansikte intervjuer vid dörrknackning samt på verksamheter och 
offentliga platser, dels presenterat resultaten från denna enkätstudie. Stu-
dien har motiverats av att invånare i förorter i lägre utsträckning deltar i 
enkätstudier generellt, och specifikt om digital delaktighet. Till skillnad 
mot andra enkätstudier i förorten med låg svarsfrekvens så blev vår svars-
frekvens 65 % på offentliga platser, verksamheter och vid dörrknackning, 
med 323 respondenter av 500 tillfrågade. Eftersom metoden har kvalita-
tiva inslag utöver dess kvantitativa bas, har vi kunnat skaffa insikter om 
erfarenheter av digital delaktighet i förorten.

Vi förhåller våra resultat i form av deskriptiv statistik både till det politiska 
målet om hållbar utveckling, som SCB har i uppgift att skaffa disaggrege-
rade data för att följa utvecklingen av, och mot forskningsfronten om di-
gitala klyftor, digitalt deltagande, och förtroende för stat och myndigheter 
som en del av tillitsbaserad styrning. Av respondenterna uppger 87 % att 
de använder internet, vilket vi jämför med ”Svenskarna och internet 2019” 
där 95 % uppgett att de använder internet (Internetstiftelsen, 2019). Vi har 
designat studien i förhållande till den modell för att förstå digitala klyftor 
som forskaren Jan van Dijk presenterat i flera sammanhang, som lyfter 
fram att tillgång till digital teknik, kompetens, användning och motivation 
är viktiga delar. När det gäller tillgång har 81 % av respondenterna i stu-
dien uppgett att de har en smartphone, och 73 % att de har en dator eller 
surfplatta. Av de 281 respondenter som använder internet uppger 86 % att 
de använder BankID någon gång. Ett visst samband framstår mellan att 
inte använda internet eller BankID och känna sig digitalt utanför.

I rapporten visar vi att även respondenter som har tillgång till digital tek-
nik som dator eller surfplatta besöker exempelvis biblioteket för att använ-
da de datorer som finns där. Vi har också ställt frågor om ifall responden-
terna ber andra om hjälp med digitala uppgifter, och där ser vi att det inte 
finns någon tydlig koppling mellan att inte ha tillgång till dator eller surf-
platta och att behöva digital hjälp, något som ger stöd för van Dijks modell. 
Att kunna genomföra eller söka arbete med digital teknik, eller att kunna 
mejla ser vi som centralt för deltagande i det digitala samhället, och något 
som olika aktörer i förorten lyft fram. Flera av hållbarhetsmålen handlar 
om ökad resiliens och krisberedskap som ett tecken på smarta städer. Att 
förstå hur människor kommunicerar, eller tror att de kommunicerar i en 
krissituation kan bidra till att utveckla krisberedskap. När det gällde vilka 
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kanaler som respondenterna uppgav för att skaffa information i en kris, 
lyfts svenska nyhetsmedier fram av flest, följt av familj och vänner. Vid 
samtal med respondenterna lyfte de också fram en Facebook-grupp, ett 
frivilligt initiativ och inte offentligt, som används för att sprida och ta del 
av information om händelser i bostadsområdet. I resultatet visar vi att mer 
än hälften av respondenterna kan tänka sig använda Digitala Vårdcentra-
len, samtidigt som Regionens data om appen med samma namn visar att 
väldigt få faktiskt gör det. Detta för tankarna till hur applikationen desig-
nats och hur Regionen kommunicerar om den.

En viktig del i enkäten handlar om deltagande i samhället och förtroen-
de på olika sätt. Vi förhåller oss till tidigare studier som visar hur soci-
alt kapital och den demografiska sammansättningen påverkar tillit och 
förtroende. Vi argumenterar att människor måste kunna förstå tjänster 
för att de ska uppfattas som legitima. Något intressant i vår studie är att 
uppmärksamma att respondenterna uppger att de är lika oroade för inte-
gritetskränkningar från svenska staten och myndigheter på internet, det 
så kallade ”myndighetssverige”, som från utländska stater. Det här är ett 
område som inte behandlats särskilt omfattande i tidigare litteratur, d.v.s. 
relationen mellan oro för inskränkningar på privata integriteten från sta-
ten och digital tillit när det gäller förtroende för stat och myndigheter. Det 
är något som skulle kunna undersökas vidare.

Medan 67 % av respondenterna uppger att de är mycket nöjd eller nöjd 
med sin senaste kontakt med myndigheter, är resultatet på frågan om att 
känna sig delaktig i det digitala samhället är nedslående eftersom hela 
21 % uppger att de inte känner sig delaktiga alls, och kvinnor i högre ut-
sträckning än män inte känner sig delaktiga, 24 %. Detta kan jämföras 
med den liknande frågan om i vilken utsträckning de känner sig delaktiga 
i samhället, där lite över 11 % svarar att de inte alls känner sig delaktiga. 
Denna fråga fanns inte med i ”Svenskarna och internet 2018”, till skill-
nad mot många av de enkätfrågor som använts i den här studien. 35 % av 
respondenterna som använder internet uppger att de har avstått från att 
uttrycka politiska åsikter på internet för risk att bli utsatt för hat eller hot 
”Ja, flera gånger” eller ”Ja, enstaka gånger”, vilket kan ses som oroande ef-
tersom diskussionsklimatet på digitala medier kan utgöra ett hot mot ytt-
randefrihet. Hela 56 % av respondenterna uppger att de någon gång blivit 
utsatta för diskriminering.

Genom studien har vi skaffat empiriska insikter om medborgarkontor, 
studieförbund och biblioteks betydelse för att hjälpa och stödja människor 
med digitala spörsmål. Men vi uppmärksammade även att dessa verksam-
heter ibland hjälper besökare att besvara enkäter. Det var en stor andel 
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som uppgav svarsalternativet ”Ingen uppfattning” på frågan om huruvida 
beslutsfattandet är inkluderande och lyhört, vilket är en fråga som kom-
mer från SDG 16 i Agenda 2030. Resultatet är ett exempel på hur begrep-
pen som användes kunde uppfattas som svåra att förstå (och ironiskt nog 
uppfattades som exkluderande). Respondenterna i studien uppger att de 
har lågt ”politiskt intresse” – även om det naturligtvis handlar om hur po-
litik definieras. Vi har undersökt i vilken utsträckning de uppger att de 
följt hashtagsen #metoo och #AlaaSalah som en typ av deltagande i vårt 
digitala samhälle. 25 % uppgav att de gjorde det. 

Vi visar exempel på föräldrars relation till sina barns internetanvändning, 
och det omvända, att barn hjälper sina föräldrar med att använda olika 
digitala verktyg, tjänster och appar. 66 % av föräldrarna uppger att de väl-
digt ofta eller ibland får hjälp av sitt eller sina barn på internet. Det finns 
exempel på att respondenter som blivit intervjuade visat hur de lärt sig att 
använda en app för att hålla kontakt med sina barn i Sverige eller utom-
lands, men för övrigt uppger att de inte använder andra digitala tjänster. 
Detta tyder på att användningen av internet kan problematiseras och stu-
deras vidare.

Resultatet kring frågorna om förtroende visar att det framstår som om 
förtroendet ökar när frågorna riktas mot en specifik offentlig verksamhet. 
Polisen har högst förtroende bland de lokala myndigheter vi efterfrågat 
förtroende för; sammanlagt 68 % uppger svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer 
helt och hållet” eller 4, och endast 14 % svarar 2 eller 1 ”Nej, instämmer inte 
alls”. Förtroendet för myndigheter och politiker i närområdet Linköping 
är dessutom lite högre än förtroendet i allmänhet (utanför Linköping i 
Sverige). Men förtroendet för politiker är lägre än för myndigheter. Esaias-
son (2019) visar på liknande resultat från studie i förorterna Bergsjön och 
Hjällbo i Göteborg, där runt 60 % svarade att de har mycket högt eller högt 
förtroende myndigheter i allmänhet och för polisen. Det framstår som om 
de boende i förorten har högt förtroende för myndigheter. Vi har inlett 
arbetet med att skaffa disaggregerade data kring förtroende, och etnokul-
turell/nationell tillhörighet. När det gäller frågan om att känna förtroende 
för politiker i Linköping uppger 39 % svarsalternativ 5 ”Ja, instämmer helt 
och hållet” eller 4. Disaggregerade data från bakrundsvariabeln etnokul-
turell/nationell tillhörighet, indikerar att bland respondenter som uppgett 
svensk har 21 % uppgett svarsalternativ 5 eller 4, medan 47 % av syrierna 
och 57 % av somalierna uppgett dessa svarsalternativ. Det här innebär att 
nästan tre gånger så stor andel av de som uppgett somalisk tillhörighet 
uttrycker förtroende för lokala politiker, som de som uppgett svensk till-
hörighet. Det framstår som om människors förtroende påverkas av vilka 
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erfarenheter de haft av myndigheter, politiker och offentlig sektor. Under 
intervjuerna med frågorna om förtroende kunde vi få motfrågan ”men vad 
betyder förtroende?”. Detta väcker tankar om hur vi kan studera förtroen-
de, precis som inkluderande beslutsfattande som nämns ovan, överhuvud-
taget. 

Digital delaktighet och digitala klyftor är komplexa fenomen som berör 
tillgång till teknik, användning, kompetens och motivation, samt förtro-
ende och tillit när det kommer till digitala (offentliga) tjänster. Det globala 
hållbarhetsmålet om att ”alla ska med” får sig en törn i det svenska väl-
färdssamhället när 21 % ger uttryck för att de inte känner sig delaktiga alls 
i det digitala samhället, när förorten svarar om digital delaktighet. Rela-
tionerna mellan känsla av delaktighet, förtroende och användning av digi-
tala offentliga tjänster kan med fördel studeras vidare med disaggregerade 
data och i olika delar av samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev
En surveyundersökning i Skäggetorp. Projektet Hållbar digital inklude-
ring: en fråga om demokrati. 

Hej!

Vi är en forskargrupp från Linköpings universitet som genomför en stu-
die i Skäggetorp under november månad 2019, och undrar om Ni skulle 
vilja delta i en enkätundersökning om digital delaktighet och demokrati? 
Frågorna handlar om hur ofta Ni använder internet, vilka medier Ni an-
vänder, hur Ni deltar i samhällsdebatten, vilket förtroende Ni har för olika 
samhällsaktörer, och hur Ni ser på Internets roll i samhället. Vi använder 
en metod som går ut på att knacka dörr i bostadsområden och befinna sig 
på allmänna platser för att nå fler människor som ofta inte får komma till 
tals.

• De som deltar och besvarar hela enkäten får en värdecheck på 100 kr 
i en butik i Skäggetorp. 

• Vi vänder oss till Er som är 18 år eller äldre (barn kan inte besvara 
enkäten) 

• Vi är lika intresserade av människor som använder internet som de 
som inte gör det

• Enkäten kan besvaras på följande olika språk: svenska, arabiska, 
somaliska, kurdiska, persiska, engelska, bosniska

• Det tar ungefär 20–30 minuter att besvara enkäten
• Vi samlar inte in personuppgifter, så det går inte att koppla Era svar 

till just Er 
• Informationen som samlas in hanteras konfidentiellt. Svaren samlas 

in på en databas på Linköpings universitet enligt forskningsetiska 
principer. 

• Ert deltagande i studien bygger på frivillighet, och Ni kan när 
som helst under studien avbryta deltagande utan att ange någon 
anledning till att ni avbryter. 

• De statistiska svaren kommer att sammanställas till en rapport och 
vetenskapliga artiklar, och presenteras för relevanta aktörer

Information och frågor om studien lämnas av projektledare Karin Skill, 
lektor i statsvetenskap på Linköpings universitet: karin.skill@liu.se el-
ler på telefon 013-28 21 79 (frågor på följande språk utöver svenska kan 
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besvaras av forskargruppen via denna e-postadress: arabiska, somaliska, 
kurdiska, persiska, engelska och bosniska)

Vi ser fram emot att träffa Er!

Bilaga 2 Upprop för ett tryggare Skäggetorp
Flera olustiga händelser, polisingripanden, öppen droghandel och skade-
görelse gör att många upplever Skäggetorp som otryggt. Vi tycker att det 
behövs en samling för att göra Skäggetorp tryggare och bättre. Vi behöver 
stoppa rekryteringen av ungdomar och barn till kriminella gäng och få 
bort försäljning och bruk av droger från vårt område. Vi behöver dess-
utom stoppa grovt kriminella från att vara verksamma och etablera sig i 
Skäggetorp.

Polisen har en viktig roll i detta men kommer aldrig att lösa dessa problem 
på egen hand. Polisen ska lagföra de som begår brott och delta i det före-
byggande arbetet. Vi behöver samarbeta. Kommunen, företag, civilsam-
hället och de boende i Skäggetorp måste bli bättre på att samarbeta om vi 
ska nå målet om ett bättre och tryggare Skäggetorp.

Ökad polisnärvaro och övervakningskameror kan väl vara bra, men vi tror 
att det skulle vara bättre med närpoliskontor så att poliserna är statione-
rade och redan finns på plats om och när det händer något. Polisen bör 
kompletteras med kommunala ordningsvakter precis som idag. 

Kommunen har ett stort ansvar för att leda och samordna detta arbete. 
En väl fungerande skola som samarbetar med andra kommunala enheter 
är en viktig förutsättning för att vi ska kunna stoppa rekryteringen till de 
kriminella gängen och få fler i arbete. En socialtjänst som är stationerad i 
området precis som i Berga och Lambovov skulle vara en viktig satsning. 
Det är viktigt att finnas nära

de hjälpsökande om man ska kunna ge rätt hjälp i tid. Det finns även vik-
tiga uppgifter som handlar om barn och ungdomars fritid. Idag har vi 
AGORA-huset och Ung Puls som anordnar organiserade aktiviteter för 
ungdomar. Tyvärr är långt ifrån alla intresserade av detta. De efterfrågar 
någonstans att träffas under icke organiserade former istället för att driva 
omkring i området och lockas till dåliga saker. Enligt oss behövs en fritids-
gård som är öppen alla dagar med anställd utbildad och erfaren personal 
från Skäggetorp.

Den civila sektorn har även en roll att engagera barn och ungdomar på fri-
tiden. Här finns t.ex. trygghetsvandrare, idrottsföreningar och studieför-
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bund som kan göra stora insatser. De företag som är aktiva i området har 
en viktig roll genom att stödja olika typer av satsningar och arrangemang. 
Ökad trygghet kommer att vara lönsamt även för dem.

Kommunen har tillsammans med fastighetsägarna ett ansvar för att 
Skäggetorp rustas upp och utvecklas vad gäller bostäder och yttre miljö. 
Ett Skäggetorp med nya bostäder och en trevligare yttre miljö kommer att 
bidra till ökad trygghet. Satsningar för att bryta segregationen är också 
viktigt för att få en bättre och tryggare stadsdel.

Slutligen är det viktigt att de som bor i området engagerar sig så att det 
inte bara är organisationer med anställd personal som driver utvecklingen.

Om alla, dvs. polis, kommunen, företag, civilsamhället och de boende job-
bar tillsammans mot samma mål kan vi lyckas. Vi hoppas nu att alla berör-
da är beredda att ta sig an uppgiften att samarbeta för ett bättre Skägge-
torp. Detta kommer att ta tid, men vi måste ha tålamod och inte ge upp i 
detta arbete. Det är viktigt att kommunen och polisen tar ledartröjan och 
att övriga aktörer samarbetar istället för att konkurrera med varandra.
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DINO – DIGITALISERING I NYA OFFENTLIGHETER 

I den här rapportserien publicerar forskare från Institutionen för 
Industriell och Ekonomisk utveckling (IEI) tidiga forskningsresultat 
som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt 
det som sker inom och i relation till offentliga verksamheter.
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