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Inledning

Under våren 2013 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en undersökning bland Botkyrkas medborgare med frågor om förvaltningens verksamheter.
Syftet med undersökningen var att:
• Ta reda på hur stor andel av medborgarna som utnyttjar de olika verksamheterna.
• Ta reda på varför vissa väljer att inte utnyttja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.
• Kartlägga hur människor rör sig mellan kommunens olika delar för att
delta i kultur- och fritidsverksamhet.
• Få verktyg för att utveckla och förbättra kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.
Den här rapporten lyfter fram de viktigaste trenderna i resultatet.
Sammanfattning

Av dem som intervjuades var 54,6 procent (546) kvinnor och 45,4 procent
(454) män. 57,3 procent (573) var födda i Sverige och 42,7 procent (427) var
födda i annat land.
Några genomgripande trender som framgår av resultatet är:
•

Det är generellt sett något fler kvinnor än män som besöker våra verksamheter, men skillnaden i besöksfrekvens mellan kvinnor och män är
liten.

•

Med undantag av biblioteken, medborgarkontoren, Botkyrka rackethall
och Hjärta Botkyrka är det större andel av de svenskfödda som besöker
våra verksamheter jämfört med de utlandsfödda. Det är betydligt större
andel av de utlandsfödda som har besökt ett medborgarkontor jämfört
med de svenskfödda.
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•

De vanligaste anledningarna till att man inte besöker våra verksamheter
är att man inte är intresserad, inte känner till dem eller inte har tid.

•

Det är ingen stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller varför
man inte besöker verksamheterna.

•

Bland dem som inte besöker våra verksamheter är det större andel av
de utlandsfödda som säger att det är för att de inte känner till verksamheten.

•

Rörligheten mellan kommundelar är inte särskilt stor, det är vanligast
att man besöker verksamheter som ligger i närheten av där man bor.

•

Generellt sett kan vi se en minskning av andelen som besökt våra verksamheter jämfört med undersökningen 2011. Utförandet av undersökningen skiljer sig dock en del från förra gången, och vi vet därför inte
om det verkligen skett en reell minskning av besökare. Det kan också
vara så att vi i år har nått en annan grupp eller har ett bättre urval än
förra året.

Metod

Undersökningen genomfördes som korta intervjuer i sex av kommunens centrum (Alby, Fittja, Hallunda, Tumba, Tullinge och Vårsta). Totalt intervjuades
1000 personer över 16 år. Antalet intervjuer i varje kommundel är anpassat
efter hur stor andel av befolkningen som bor i kommundelen. Exempel: 15
procent av Botkyrkas befolkning bor i Alby, därför har 15 procent av intervjuerna genomförts i Alby centrum. Man bör vara medveten om att bara för att en
person intervjuas i Alby betyder det inte att hen bor i Alby, även om intervjuplats och boendeområde tenderar att vara samma.
Kultur- och fritidsförvaltningen gjorde en liknande undersökning 2011, men
med färre deltagare. Årets undersökning har också utökats med några frågor,
bland annat om medborgarkontoren. Undersökningen genomfördes inte under
samma tidsperiod (mars-april i stället för maj) och inte heller under exakt
samma tidpunkter (i år intervjuade man till exempel även på söndagar) som
förra gången. Eftersom det är en del som skiljer i genomförandet ska man vara
försiktig med att jämföra resultatet med den tidigare undersökningen.
Det är viktigt att tänka på att trots den relativt stora mängden svarande så innebär nedbrytningen på olika variabler att urvalsgruppen ofta blir väldigt liten.
Exempel: Av alla 1000 intervjupersoner uppger 362 personer att de inte har
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besökt ett bibliotek. Av dessa personer anger 28 personer att anledningen är att
de inte känner till biblioteken. 6 personer i den sista gruppen är studerande.
Tittar man bara på procentsatsen ser det ut som om studenter har lägre kännedom om biblioteken än andra – de utgör ju 21 procent av dem som inte känner
till biblioteken! Men i själva verket rör det sig som sagt om 6 personer. Ett så
litet urval kan knappast ses som representativt för gruppen studerande.
Reflektioner inför framtida undersökningar
Behov av att samköra kön med övriga variabler

I datamaterialet som vi har fått från undersökningen är det inte möjligt att
samköra olika variabler med varandra utan att det blir en beställning mot en
extra kostnad. Det innebär att vi till exempel inte kan jämföra svenskfödda och
utlandsfödda män med varandra. I framtida undersökningar vore det önskvärt
om vi fick tillgång till mer av datamaterialet för att kunna göra egna körningar,
framför allt för att kunna samköra kön med övriga variabler.
Vad säger våra variabler?

Vi behöver också fundera över hur vi kan utveckla bättre variabler för att fånga
in vad vi vill veta. Indelningen i född i Sverige/född utomlands är väldigt trubbig. Vi kanske exempelvis vill veta hur etnicitet samspelar med vilka verksamheter man besöker för att få veta hur våra resurser fördelas mellan olika grupper. Med nuvarande indelning kan vi visserligen ibland se en skillnad mellan
utlandsfödda och svenskfödda, men frågan är vad den skillnaden egentligen
säger. Botkyrka har en mer komplex befolkningssammansättning där många
till exempel är födda i Sverige men ändå löper risk att drabbas av diskriminering eller stigmatisering för sitt icke-vita utseende. I det här sammanhanget
kunde det kanske vara mer relevant att titta på socioekonomisk bakgrund.
Det behövs vidare reflektioner kring vilka indelningsvariabler vi ska använda
och varför vi använder dem.
Bra med samarbeten mellan förvaltningar

I årets medborgarundersökning samarbetade vi med kommunledningsförvaltningen som hade med en fråga i enkäten om medborgarkontoren. Det var en
bra erfarenhet att få ytterligare ögon och diskussionspartners på undersökningen. När enheter eller förvaltningar samarbetar kring undersökningar minskar
också risken för dialogtrötthet hos dem man vill undersöka. Det skulle vara en
vinst, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, om vi kunde få till stånd fler
samarbeten mellan förvaltningar när vi gör undersökningar.
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Resultatet av undersökningen
Bibliotek

•

64 procent av de tillfrågade har besökt något av biblioteken i Botkyrka
under det senaste året.

•

Av dem som besökt biblioteken är 56 procent kvinnor och 44 procent
män.

•

Av dem som är födda i Sverige är det 63 procent av de tillfrågade som
har besökt ett bibliotek, av dem som är födda i annat land är det 66 procent.

•

Bland de tillfrågade var det vanligast bland boende i Tumba/Grödinge
att man har besökt ett bibliotek, 68 procent har gjort det. Skillnaderna
mellan kommundelarna är mindre än förra året – i de övriga kommundelarna är det mellan 60 och 64 procent som besökt ett bibliotek. Förra
året låg Fittja lägst i urvalsgruppen med 52 procent.

•

Det är mindre andel av den yngsta åldersgruppen (16-25 år) som har
besökt ett bibliotek jämfört med övriga åldersgrupper där det är ungefär
lika.

Varför besöker man inte biblioteken?

•

Av dem som svarat att de inte besöker biblioteken har 40 procent sagt
att det är för att de inte är intresserade.

•

47 procent av icke-besökarna har angett ”annat” som skäl. När man har
fått utveckla är de vanligaste anledningarna att man inte har tid, att det
inte blivit av eller att man köper böcker/har egna böcker hemma. Ett fåtal personer har sagt att det saknas böcker på deras språk.

•

En större andel av de tillfrågade icke-besökande männen anger att de
inte är intresserade jämfört med kvinnorna (45 procent mot 36 procent)

•

Det är i princip inga större skillnader mellan personer födda i Sverige
och personer födda utomlands när det gäller varför man inte har besökt
biblioteken.

Tumbascenen

•

Av samtliga svarande sade 32 procent att de hade besökt Tumbascenen
under det senaste året.
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•

Av dem som hade besökt Tumbascenen var 60 procent kvinnor och 40
procent män.

•

Av dem som var födda i Sverige hade 39 procent besökt Tumbascenen.
22 procent av dem som var födda utomlands hade gjort det.

•

Av de tillfrågade Fittjaborna är det 15 procent som har besökt Tumbascenen, jämfört med 46 procent av de boende i Tumba/Grödinge. Övriga kommundelar ligger i intervallen däremellan.

•

En större andel av de yngre (16-25 år) och de äldre (över 65 år) i urvalsgruppen har besökt Tumbascenen jämfört med i andra åldersgrupper.

Varför besöker man inte Tumbascenen?

•

Av de 701 personer som inte har besökt Tumbascenen säger 33 procent
att det är för att de inte känner till Tumbascenen och 32 procent att de
inte är intresserade. I båda kategorierna är det fler män än kvinnor.

•

22 procent anger ”annat” som skäl till att de inte besökt Tumbascenen.
När man får utveckla är tidsbrist den vanligaste orsaken i gruppen.

•

Det är vanligare bland utlandsfödda i urvalsgruppen att man inte har
besökt Tumbascenen för att man inte känner till den.

Botkyrka konsthall

•

23 procent av de tillfrågade har besökt Botkyrka konsthall det senaste
året.

•

Av dem som har besökt konsthallen är 57 procent kvinnor och 43 procent män.

•

27 procent av de svenskfödda i urvalsgruppen har besökt konsthallen,
jämfört med 18 procent av de utlandsfödda.

•

Det är ovanligast bland Fittjaborna att man har besökt konsthallen, endast 5 procent säger att man har gjort det jämfört med 36 procent av
Tumbaborna. I övriga kommundelar är det mellan 13 och 21 procent.

•

Det är vanligast bland personerna över 65 år att man har besökt konsthallen. Det är också vanligare bland pensionärerna jämfört med övriga
sysselsättningar.
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Varför besöker man inte konsthallen?

•

Av dem som inte har besökt konsthallen sade 40 procent att det var för
att de inte känner till den. 37 procent sade att de inte är intresserade.

•

15 procent uppgav ”annat” som skäl. Tidsbrist är den vanligaste orsaken i gruppen.

•

54 procent av de utlandsfödda icke-besökarna anger att det är för att de
inte känner till konsthallen. Motsvarande bland de svenskfödda är 29
procent.

•

Bland icke-besökarna kände nästan hälften av de boende i alla kommundelar utom Tumba inte till konsthallen. Motsvarande bland
Tumbaborna var 22 procent.

•

I gruppen icke-besökare är det vanligare bland studenter att anledningen är att man inte känner till konsthallen jämfört med övriga sysselsättningar.

Subtopia/Hangaren

•

23 procent av de tillfrågade har besökt Subtopia/Hangaren under det
senaste året.

•

Ungefär lika många kvinnor som män i urvalsgruppen har besökt Subtopia/Hangaren.

•

Bland de tillfrågade är det ungefär lika vanligt bland svenskfödda som
bland utlandsfödda att man har besökt Subtopia/Hangaren.

•

15 procent av Tumbaborna i urvalsgruppen har besökt
Subtopia/Hangaren jämfört med 35 procent av Albyborna. I övriga
kommundelar är det mellan 18 och 28 procent.

•

Det är vanligare bland de yngsta (16-25 år) än bland de äldsta (över 65
år) att man har besökt Subtopia/Hangaren.

Varför besöker man inte Subtopia/Hangaren?

•

Hälften av icke-besökarna uppgav att de inte besökt Subtopia/Hangaren
för att de inte känner till det. 26 procent sade att det var för att de inte
är intresserade.
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•

Bland de 13 procent av icke-besökarna som angav ”annat” som skäl var
tidsbrist den vanligaste orsaken.

•

59 procent av de utlandsfödda icke-besökarna sade att det var för att de
inte kände till Subtopia/Hangaren. Motsvarande bland de svenskfödda
var 45 procent.

•

I gruppen icke-besökare anger 61 procent av Tullingeborna att det är
för att de inte känner till Subtopia/Hangaren. Motsvarande i Alby är 37
procent av icke-besökarna.

•

Det är vanligare bland personer 56 år och äldre att man anger dåliga
kommunikationer som skäl till att man inte har besökt
Subtopia/Hangaren jämfört med övriga åldersgrupper.

Har du under det senaste året i Botkyrka…

Gått på teater, cirkus- eller operaföreställning?
• Av samtliga tillfrågade är det 31 procent som under det senaste året har
gått på teater, cirkus- eller operaföreställning i Botkyrka.
•

Av dem som gått på teater, cirkus- eller operaföreställning var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

•

Bland de tillfrågade är det 35 procent av de svenskfödda som varit på
en sådan föreställning i kommunen jämfört med 26 procent av de utlandsfödda.

•

Det är vanligare bland de boende i Tumba, Tullinge och Hallunda/Norsborg att man har varit på föreställning än bland boende i
Fittja och Alby.

•

Det är vanligast i åldersgruppen över 65 år att man har varit på en föreställning. Det är också vanligast bland pensionärerna i urvalsgruppen
jämfört med andra sysselsättningar.

Sett på bio/film?
• Av samtliga tillfrågade var det 33 procent som sett på bio/film i Botkyrka under det senaste året.
•

Av dem som har sett på bio/film var 64 procent kvinnor och 37 procent
män (avrundningen till heltal gör att summan inte blir exakt 100 procent).
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•

Det är ingen större skillnad mellan hur stor andel av gruppen svenskfödda och hur stor andel av gruppen utlandsfödda som har sett på
bio/film.

•

Det är vanligare bland de boende i Tumba, Tullinge och Hallunda/Norsborg att man sett på bio/film än bland boende i Fittja och
Alby.

•

Det är vanligare bland studenter och pensionärer att man sett på
bio/film jämfört med andra sysselsättningar. Det är också vanligast i
den yngsta åldersgruppen (16-25 år) och i den äldsta (över 65 år).

Deltagit i Hjärta Botkyrka?
• Av samtliga tillfrågade är det 3 procent som har deltagit i Hjärta Botkyrka. Det är 32 personer.
•

Av dessa är cirka hälften kvinnor och hälften män.

•

Två tredjedelar av dem som har deltagit i Hjärta Botkyrka är födda utomlands.

•

Eftersom urvalsgrupperna är så små är det inte meningsfullt att bryta
ner på boendeområde, ålder eller sysselsättning.

Varit på match/tävling som åskådare?
• Av samtliga tillfrågade har 24 procent varit på match/tävling som åskådare.
•

Av dem som har varit på match/tävling är 45 procent kvinnor och 55
procent män.

•

Ungefär lika stor andel av de svenskfödda som av de utlandsfödda har
varit på match/tävling.

•

Det är ingen större skillnad mellan boendeområden när det gäller hur
stor andel som har varit på match/tävling.

•

Andelen personer i urvalsgruppen som har varit på match/tävling som
åskådare har sjunkit från 35 procent till 24 procent jämfört med medborgarundersökningen 2011. Det är en större minskning än den generella minskningen av besökare vi har sett hittills. Man ska dock fortfarande vara försiktig i tolkningen av resultatet.
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Medborgarkontoren

•

52 procent av de tillfrågade har besökt något av medborgarkontoren i
Botkyrka under det senaste året.

•

Av dem som har besökt medborgarkontoren är cirka hälften kvinnor
och hälften män.

•

43 procent av de svenskfödda har besökt ett medborgarkontor, motsvarande för utlandsfödda är 64 procent.

•

Skillnaden mellan boendeområden är liten. Störst andel av de boende i
Hallunda/Norsborg har besökt ett medborgarkontor (61 procent), vilket
kan bero på att medborgarkontoret i Hallunda ligger i samma lokaler
som försäkringskassan och fler därför har ärenden dit. Bland de boende
i övriga kommundelar är det mellan 44 och 57 procent av de tillfrågade
som har besökt ett medborgarkontor.

•

Det är vanligast i åldersgruppen 36-45 år att man har besökt ett medborgarkontor. Det kan bero på att det är vanligt att personer i den åldern
söker förskoleplats eller har andra ärenden som gäller barnomsorg. Det
är ovanligast att man har besökt ett medborgarkontor i åldersgruppen
16-25 år.

•

Bland samtliga som har svarat ja är det vanligast att man har besökt
medborgarkontoren i Hallunda och Tumba. Bland männen är det lika
vanligt att man har besökt medborgarkontoret i Alby, medan medborgarkontoret i Tullinge är mer populärt bland kvinnorna i urvalsgruppen.

•

Bland utlandsfödda är det vanligast att man har besökt medborgarkontoren i Alby och Hallunda, bland svenskfödda är det vanligare med
medborgarkontoret i Tumba.

•

Det är vanligast att man besöker medborgarkontoret i den kommundel
där man bor. Det är vanligare bland Tullingeborna än bland boende i
övriga kommundelar att man besöker ett medborgarkontor i en annan
kommundel.

Varför besöker man inte medborgarkontoren?
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•

86 procent av samtliga icke-besökare säger att det är för att man inte
har något behov/ärende. Det är den vanligaste anledningen bland både
kvinnor och män.

•

Det är något vanligare bland utlandsfödda än bland svenskfödda att
man inte har besökt medborgarkontoren för att man inte känner till dem
eller för att man inte känner till vad man kan få hjälp med där. Nedbrutet på den nivån är dock urvalsgrupperna väldigt små.

Badhusen i Botkyrka

•

Av samtliga i urvalsgruppen är det 39 procent som har besökt något av
badhusen i Botkyrka under det senaste året. Baden är i princip lika populära.

•

Lika stor andel av gruppen kvinnor som av gruppen män har besökt
badhusen. Man ser ingen skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vilket badhus man har besökt.

•

Ungefär lika stor andel av gruppen svenskfödda som av gruppen utlandsfödda har besökt badhusen. Det är vanligare i gruppen svenskfödda att man har besökt Storvretsbadet och i gruppen utlandsfödda att
man har besökt Fittjabadet.

•

Det är heller ingen stor skillnad mellan boende i olika områden. Det är
vanligast att man besöker badet som ligger närmast ens eget boendeområde.

•

57 procent i åldersgruppen 16-25 år har besökt något av badhusen jämfört med 22 procent i åldern över 65 år. Det är störst respektive minst
andel i de olika åldersgrupperna.

Varför besöker man inte badhusen?

•

Den vanligaste anledningen till att man inte har besökt badhusen är att
man inte är intresserad, 50 procent av icke-besökarna ger det svaret.

•

35 procent av icke-besökarna anger ”annat” som skäl till varför man
inte har besökt badhusen. När man får utveckla är de vanligaste anledningarna tidsbrist eller att man väljer andra bad.

•

Det är något vanligare bland de utlandsfödda icke-besökarna än bland
de svenska att man inte besöker baden för att man inte känner till dem.
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Botkyrka rackethall

•

11 procent av samtliga tillfrågade har besökt/använt Botkyrka rackethall under det senaste året.

•

Av dem som har besökt rackethallen är ungefär hälften kvinnor och
hälften män.

•

Det är i princip lika vanligt bland svenskfödda som bland utlandsfödda
att man har besökt rackethallen.

•

Det är vanligast bland boende i Hallunda/Norsborg att man har besökt
rackethallen. Ovanligast är det bland boende i Tumba/Grödinge.

•

Det är vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-25 år) att man har besökt rackethallen, och ovanligast bland personer som är 56 år och äldre.

•

Det är vanligare bland studerande att man har besökt rackethallen jämfört med andra sysselsättningar.

Varför besöker man inte rackethallen?

•

66 procent av icke-besökarna säger att det är för att man inte är intresserad. 22 procent säger att det är för att man inte känner till rackethallen.

•

12 procent av icke-besökarna anger ”annat” som skäl till varför man
inte har besökt rackethallen. När man får utveckla är tidsbrist den vanligaste orsaken, följt av att man gör andra prioriteringar, till exempel att
man tränar någon annanstans. Det är också relativt många av ickebesökarna som anger någon form av ohälsa eller fysiskt förhinder som
skäl.

•

Det är något vanligare bland kvinnor än bland män att man anger ointresse som skäl.

•

Det är vanligare bland utlandsfödda icke-besökare än bland svenskfödda att man anger att det är för att man inte känner till rackethallen
som man inte har besökt den.
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Bland icke-besökarna är det 39 procent av Albyborna som anger att det
är för att de inte känner till rackethallen. I de övriga boendeområdena är
det mellan 15 och 23 procent av icke-besökarna som anger det skälet.

Motionsspår i Botkyrka

•

Av samtliga tillfrågade är det 48 procent som har besökt/använt ett
motionsspår i Botkyrka under det senaste året.

•

Av dem som har använt ett motionsspår är 58 procent kvinnor och 42
procent män. Andelen av männen som använder motionsspåren har
minskat litet mer än den generella minskningen vi ser, från 56 procent
av männen till 44 procent.

•

52 procent av de svenskfödda har använt ett motionsspår, jämfört med
43 procent av de utlandsfödda.

•

Lägst användningsfrekvens är det i Hallunda/Norsborg där 39 procent
av de boende har använt ett motionsspår. Motsvarande för Tumbaborna
som ligger högst är 54 procent.

•

Det är ovanligast i den äldsta åldersgruppen (äldre än 65 år) att man har
använt ett motionsspår, men frekvensen på 41 procent är ändå relativt
hög.

Varför använder man inte motionsspåren?

•

50 procent av icke-besökarna säger att det är för att de inte är intresserade. 17 procent säger att det är för att de inte känner till motionsspåren
i Botkyrka.

•

32 procent anger ”annat” som skäl. När man får utveckla handlar det
oftast om att man inte har tid eller att man gör andra prioriteringar,
framför allt att man använder andra/egna spår eller promenadvägar.
Hälsoskäl är också en anledning som återkommer.

•

Det är ingen betydande skillnad mellan kvinnor och män när det gäller
varför man inte besöker motionsspåren.

•

Bland icke-besökarna är det 24 procent av de utlandsfödda som inte
använder motionsspåren för att de inte känner till dem. Motsvarande
bland de svenskfödda är 10 procent.
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Bland icke-besökarna är det vanligare bland boende i Hallunda/Norsborg och Alby än i övriga kommundelar att man anger att
man inte har besökt motionsspåren för att man inte känner till dem.

Botkyrka kommuns idrottsarenor (Brunna IP, Storvretens IP, Brantbrinks IP,
Tumba idrottsarena)

•

39 procent av samtliga tillfrågade har besökt/använt någon av idrottsarenorna i Botkyrka under det senaste året.

•

Av dem som har besökt en idrottsarena är 53 procent kvinnor och 47
procent män.

•

44 procent av de svenskfödda har besökt en idrottsarena jämfört med
33 procent av de utlandsfödda.

•

Nästan hälften av Tullingeborna har besökt en idrottsarena. Lägst besöksfrekvens är det i Fittja och Alby med 28 respektive 30 procent av
de tillfrågade.

•

Det är vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-25 år) att man har besökt en idrottsarena, 58 procent har gjort det. Det är också vanligast
bland studerande.

Varför besöker man inte idrottsarenorna?

•

Av dem som inte har besökt en idrottsarena i kommunen säger de allra
flesta, 69 procent, att det är för att de inte är intresserade. 14 procent
säger att det är för att de inte känner till arenorna.

•

Bland de 16 procent som anger ”annat” som skäl är de vanligaste förklaringarna att man tränar på andra sätt eller på andra ställen, eller att
man inte har tid. Det är också relativt vanligt att man anger någon form
av ohälsa som skäl.

•

Det är ingen betydande skillnad mellan kvinnor och män när det gäller
varför man inte besöker idrottsarenorna.

•

Det är vanligare bland utlandsfödda än bland svenskfödda att man inte
har besökt idrottsarenorna för att man inte känner till dem, 23 procent
jämfört med 6 procent.
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Bland icke-besökarna är det 21 procent av Albyborna som anger att det
är för att de inte känner till idrottsarenorna. I de övriga boendeområdena är det mellan 8 procent (Tumba/Grödinge) och 18 procent av ickebesökarna som anger det skälet.

Hur mycket betyder det för dig att Botkyrka kommun har följande verksamheter? Bibliotek, bio/film, konsthall, teater/musik/dans, fritidsgårdar, kultur för
barn och unga.

Om man rangordnar hur mycket de olika verksamheterna betyder blir resultatet
följande (procentsatsen visar hur många som har svarat ”ganska mycket” eller
”väldigt mycket” på frågan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bibliotek (85 procent)
Kultur för barn och unga (80 procent)
Fritidsgårdar (73 procent)
Teater, musik, dans (68 procent)
Bio/film (63 procent)
Konsthall (53 procent)

I den mån det går att se av tidigare frågor så stämmer resultatet ganska väl
överens med hur många som besöker olika verksamheter – det är många som
har svarat att de har besökt ett bibliotek under det senaste året, medan det är
ganska få som har besökt konsthallen.
Generellt värderar kvinnor verksamheterna högre än män. Det är större andel
av kvinnorna som svarar att verksamheterna betyder ganska eller väldigt
mycket. Det är i princip ingen skillnad mellan hur högt utlandsfödda och
svenskfödda värderar olika verksamheter. Det är heller ingen större skillnad
mellan olika kommundelar.
När man tolkar resultatet ska man tänka på att det är svårt att veta vad människor lägger in i ordet ”betyder”. Innebär det att man anser att biblioteken är
viktiga för ens egen skull, för samhällets bästa eller för någon annan? Och vad
kan vi utläsa av resultatet?
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Hur skulle du helst vilja få information om kultur- och fritidsaktiviteter i Botkyrka? (andel av kvinnorna respektive männen som angett detta som förstahandsval)

Annons i dags- eller lokaltidning
Affischer anslagstavlor
Kommunens hemsida/webbplats (botkyrka.se)
Respektive arrangörs hemsida/webbplats
Broschyrer/trycksaker
Kommuntidningen Pejl
Sociala medier/Facebook/YouTube/Twitter etc.
Är inte intresserad av att få information om
kultur- och fritidsaktiviteter i Botkyrka

Kvinnor
54
9
12
2
8
3
8
4

Män
52
9
11
1
6
2
10
10

Som tabellen visar är det vanligast bland både kvinnor och män att man vill få
information om aktiviteter i dags- eller lokaltidning i första hand. Mer än hälften av båda grupperna anger det som förstahandsval. Kommunens hemsida är
det näst vanligaste förstahandsvalet, 12 procent av kvinnorna och 11 procent
av männen väljer det. Det är något vanligare bland män än bland kvinnor att
man inte är intresserad av att få information om kultur- och fritidsaktiviteter i
Botkyrka över huvud taget.
Det är ingen större skillnad mellan utlandsfödda och svenskfödda när det gäller
hur man vill få information. De flesta väljer annons i dags- eller lokaltidning i
första hand. Det är något färre utlandsfödda som väljer annons, 48 procent av
de utlandsfödda jämfört med 57 procent av de svenskfödda.
Bryter man ner resultatet på kommundelar är variationen litet större. Det är
vanligare bland boende i Fittja och Alby att man inte är intresserad av att få
information av aktiviteter, eller att man vill få information via sociala medier.
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Inte helt oväntat är det vanligare i de yngre åldersgrupperna att man vill få information via sociala medier, och vanligare i de äldre åldersgrupperna att man
föredrar annons i dags- eller lokaltidning.

Är du medlem i någon förening i Botkyrka?

•

Av samtliga tillfrågade säger 29 procent att de är medlem i någon förening i Botkyrka.

•

Ungefär lika stor andel av kvinnorna som av männen är medlem i någon förening.

•

33 procent av de svenskfödda är medlem i någon förening, jämfört med
24 procent av de utlandsfödda.

•

I Tullinge, Tumba och Hallunda/Norsborg är ungefär 30 procent av de
tillfrågade personerna medlemmar i någon förening. Motsvarande i
Fittja och Alby är 20 procent.

•

Det är vanligare bland personer över 65 år att man är föreningsmedlem
jämfört med andra åldersgrupper. Det är också vanligare bland pensionärer jämfört med andra sysselsättningar.

