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Analys Gamlestaden befolkning 
brott attityder: Vilka bor i 
Gamlestaden och vad tycker de 
om sin stadsdel? 

Befolkningsstatistik primärområde Gamlestaden, 2000-2020. 
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Källa: Göteborgs stads befolkningsstatistik (goteborg.se/statistik)


Polisanmäld brottslighet i Gamlestaden 2000-2019 

Diagram 1. Antalet anmälda brott i Gamlestaden 2000 – 2019

Följande brottstyper är inkluderade: mord/dråp, bostadsinbrott, inbrott i källare/
vind, misshandel utomhus, personrån, misshandel inomhus, fullbordad bilstöld samt 
bilinbrott.
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Diagram 2. Anmälda bilstölder per 100 000 invånare

Diagram 3. Anmälda bilinbrott per 100 000 invånare



Diagram 4. Inbrott i källare/vind per 100 000 invånare

Diagram 5. Anmälda fall av personrån per 100 000 invånare



Diagram 6. Anmälda fall av misshandel utomhus per 100 000 invånare

Diagram 7. Anmälda fall av misshandel inomhus per 100 000 invånare



Diagram 8. Anmälda fall av bostadsinbrott per 100 000 invånare

Källa: Polismyndigheten, statistik över polisanmäld brottslighet, bearbetad av David 
Björnberg, Fastighetsägarna GFR

Attityder, åsikter, idéer, uppfattningar bland Gamlestadsborna om Gamlestaden 

”Invånare är experter på sin egen livsmiljö och ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet i 
utvecklingen av samhället och livsmiljön.” 


Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026


Attityder, uppfattningar och åsikter hos människorna som bor i Gamlestaden har undersökts ett 
flertal gånger i olika sammanhang. Nedan följer utdrag ur några relativt nygjorda undersökningar 
som har skett med vetenskapliga metoder. 




Genom dessa undersökningar får vi en tämligen god kännedom om vad Gamlestadsborna tycker 
om utvecklingen av sin stadsdel. Resultaten från undersökningarna analyseras inte nedan, utan 
läsaren får göra sin egen analys utifrån de frågor som är ställda och de svar som är avgivna.


Undersökningarna som refereras till nedan är:


Boendeenkät Gamlestaden 2015, med jämförelser med samma frågor ställda i boendeenkäter 
från åren 2001, 2003, 2005 och 2008. De flesta resultaten från Boendeenkät 2015 är publicerade i 
rapporten Gamlestaden 2016. Från förfall till pånyttfödelse. Dags för BIDs i Sverige? Boendeenkät 
2015 sändes ut i maj 2015 till 600 slumpvis valda individer i Gamlestaden per post. Det fanns 
också möjlighet att svara digitalt. Det var 387 personer som svarade på enkäten; efter att ett 
naturligt bortfall räknats bort blev svarsfrekvensen 50%. Företaget Kinnmark Kommunikation AB 
stod för det praktiska genomförandet av Boendeenkät 2015.


Trygghetsundersökning Östra Göteborg 2017. Genomförd som personliga intervjuer i offentlig 
miljö och telefonintervjuer av 1005 boende i SDN Östra Göteborg i maj-juni 2017. Intervjuerna är 
genomförda i de fem områdena Bergsjön, Kortedala, Utby, Kviberg och Gamlestaden. Hur många 
som kommer från respektive område framgår inte. Undersökningen är genomförd av HKL 
Research.


Kartläggning mediavanor 2017. Undersökning genomförd gemensamt av SDN Östra Göteborg, 
SDN Angered samt Angereds Närsjukhus. Personliga intervjuer i offentlig miljö och 
telefonintervjuer av 1002 boende i SDN Östra Göteborg  och SDN Angered i oktober 2017. Svaren 
uppdelas på SDN-nivå men inte på delområdesnivå. Undersökningen är genomförd av HKL 
Research.


Till sist några bilder från de svarta tavlorna på Gamlestadsgalej 2017 och 2018, där besökare har 
kunnat skriva ner sina önskningar och sin bild av Gamlestaden, samt en sammanställning av 
svaren på en liknande fråga ställd i samband med Gamlestadsgalej 2019. Allra sist ytterligare 
några uttryck för attityder och idéer hämtade från Facebook samt en fråga ställd bland de boende 
i en bostadsrättsförening i Gamlestaden.




1. Allt bättre att bo i Gamlestaden 
Boendeenkät Gamlestaden 2015





Bra att bo i Gamlestaden (procent) 

Frågan lyder: Allmänt sett, hur bra tycker du att det är att bo i Gamlestaden? 

2001 2003 2005 2008 2015

(n=961) (n=403) (n=662) (n = 346) (n= 385)

Mycket bra
23 30 28 34 40

Ganska bra
66 61 64 60 56

Inte särskilt 
bra

10 8 7 6 4
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2. Ökad generell trygghet i Gamlestaden 
Boendeenkät Gamlestaden 2015


Trygghetsupplevelse A (procent) 

Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du dig då? 

Trygghetsupplevelse och kön 2015 (procent) 

Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du dig då? 

2001 2003 2005 2008 2015

(n=953) (n=403) (n=656) (n=338) (n=379)

Trygg
40 40 40 47 56

Otrygg
38 39 38 31 29

Går ej ut
23 21 23 23 15

Man Kvinna Totalt

(n=159) (n=201) (n=379)
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Trygghetsundersökning Östra Göteborg 2017




3. Vilka är de stora problemen i Gamlestaden? 
Trygghetsundersökning Östra Göteborg 2017









Boendeenkät Gamlestaden 2015


Stora problem i Gamlestaden (procent) 

Frågan lyder: Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i Gamlestaden så kan du 
markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras. 

2001 2003 2005 2008 2015
(n=
973)

(n=
410)

(n=
676)

(n = 
350)

(n = 
380

Nedskräpning
47 41 52 36 49

Berusade eller 
drogpåverkade 
personer utomhus

51 47 39 30 43

Dålig belysning
- - - 27 27

Inbrott i bostäder, 
källare eller vindar

54 42 38 22 27

Buskörning med 
moped eller 
motorcykel

- 23 25 43 23

Klotter/graffiti
- - - 35 24

Skadegörelse
37 38 39 30 23

Cykelstölder 37 25 27 19 23

Störande buller
- - - 22 21

Buskörning med bil
- - 20 13 18

Tycker inte att det finns 
några stora problem

- - - 16 18

Handel med narkotika
- 14 13 11 17

Brott mot bilar eller 
motorcyklar

42 39 36 22 15

Ungdomsgäng som 
bråkar och stör

16 23 32 26 12

Våld eller hot om våld
14 18 12 7 11

Störande grannar
14 15 16 9 10

Bråk i anslutning till 
restauranger

20 24 16 11 7

Något annat 4 5 3 3 7

Skrämmande hundar 
(Kamphundar eller 
andra stora hundar)

13 16 11 8 6

Illegal försäljning av 
alkohol eller tobak

- - - 5 -

Illegalt spel 3 5 1 2 -



4. Otrygga platser i Gamlestaden 
Boendeenkät Gamlestaden 2015


Otrygga platser A (procent) 

Frågan lyder: Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel? 

Otrygga platser i Gamlestaden (procent) 

Frågan lyder: Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel? 

2001 2003 2005 2008 2015

(n=912) (n=394) (n=641) (n = 330) (n = 374)

Ja
57 54 57 44 46

Nej
43 47 44 56 54

2001 2003 2005 2008 2015

(n=9
73)

(n=4
10)

(n=6
76)

(n = 
350)

(n = 
276)

Under viadukten vid 
Gamlestadstorget

26 35 32 23 46

På buss- och spårvagns-
hållplatserna vid 
Gamlestadstorget

24 32 30 20 40

Bellevue industriområde
10 12 14 9 37

På buss- och spårvagns-
hållplatserna vid SKF

10 15 13 8 31

På spårvagnen (även 
utanför stadsdelen)

21 22 25 15 31

På vägen till och från ”din” 
buss- eller spårvagns 
hållplats i Gamlestaden

21 25 23 14 23

På Kvibergs kyrkogård
16 14 16 14 21

På andra buss- och 
spårvagnshållplatser i 
Gamlestaden/Bellevue/
Kviberg

- - - - 15

Längs med Brahegatan
12 12 12 8 15

Annat ställe
5 7 4 2 13

Utanför restaurangerna
19 23 21 11 13

På Bunkeberget
6 5 3 5 12

Längs med 
Gamlestadsvägen på 
vägen mot Willys

- - 10 10 11

Längs med Artillerigatan
- - - - 11

På bussen (även utanför 
stadsdelen)

6 9 9 5 11

På cykelvägarna till och 
från stadsdelen

- - - - 10

I Banérsparken
- - - - 8

Vid Medborgarhuset och 
biblioteket

6 7 10 3 7



Om svaret är ja, på vilka platser? Flera svarsalternativ kan markeras. 

5. Vad tycker Gamlestadsborna om nybyggnationen i 
stadsdelen? 
Boendeenkät Gamlestaden 2015


Kännedom om planer på stadsutveckling (procent) 

Frågan lyder: Det finns omfattande planer för nybyggnation i Gamlestaden. Hur väl känner du till 
planerna för stadsutveckling i området? 

Positiv eller negativ till planer på nybyggnation (procent) 

Frågan lyder: Tycker du att planerna för nybyggnation i Gamlestaden är övervägande positiva eller 
övervägande negativa för stadsdelen? 

Tillgång till information om stadsplaner (procent) 

Frågan lyder: Tycker du att du har tillgång till den information du vill ha om det som planeras? 

2015

(n = 
385)

Inte alls
17

En del
60

Ganska mycket
18

Mycket väl
5

2015

(n = 
385)

Helt positiva
34

Övervägande 
positiva

45

Övervägande 
negativa

2

Helt negativa
1

Vet inte
17

2015

(n = 384)

Ja, jag vet hur jag får tag på 
den information jag vill ha.

40

Nej, jag vet inte tillräckligt om 
vad som planeras och jag vill 
gärna veta mer.

50

Nej, men jag är ändå inte 
intresserad.

10



6. Boendes önskemål om information och kommunikation 
Kartläggning mediavanor 2017


Boendeenkät Gamlestaden 2015


Hur vill du ha information om nybyggnation (procent) 

Frågan lyder: Hur skulle du vilja få information om planerna för nybyggnation i Gamlestaden? 
(Flera svar är möjliga) 

2015

(n = 
387)

Nyhetsblad i 
brevlådan

70

Nyhetsbrev på e-
post

28

Rapportering i 
massmedia

32

Guidade 
stadsvandringar

13

Informationsmöten
16

Jag är inte 
intresserad

6



7. Boendes uppfattning om kommersiellt utbud i Gamlestaden 
Boendeenkät Gamlestaden 2015


Nöjd med utbud av butiker (procent) 

Frågan lyder: Hur nöjd är du med utbudet av butiker i Gamlestaden? (inkl. Bellevue och Kviberg) 

Nöjd med utbud av restauranger (procent) 

Frågan lyder: Hur nöjd är du med utbudet av restauranger i Gamlestaden? (inkl. Bellevue och 
Kviberg) 

Inköp av mat (procent) 

2015

(n = 385)

Mycket nöjd
5

Ganska nöjd
32

Inte särskilt nöjd
47

Mycket missnöjd
13

Vet inte/Jag är inte intresserad av att kunna 
handla i Gamlestaden.

4

2015

(n = 385)

Mycket nöjd
9

Ganska nöjd
34

Inte särskilt nöjd
32

Mycket missnöjd
7

Vet inte/Jag äter aldrig på restaurang
19

2015

(n = 
349)

Coop i Gamlestaden
73

Rambaldi på Holländareplatset
5

Willys på Gamlestadsvägen
53

Orienthuset på Gamlestadsvägen
12

Moussas Orient i Bellevue industriområde
10

Någon annan matbutik i stadsdelen
3

Hemköp Kortedala Torg
8

Ica Kvantum Munkebäck
30



Frågan lyder: Var handlar du mat till hemmet minst en gång i månaden? (Flera svar är möjliga) 

Årets fråga på Gamlestadsgalej 2018 
 

Någon annanstans
24



Årets fråga på Gamlestadsgalej 2017 



Årets fråga på Gamlestadsgalej 2016 

 



Årets fråga på Gamlestadsgalej 2015 
 



Årets fråga Gamlestadsgalej 2013 
 



Årets fråga Gamlestadsgalej 2019 
 

 



Facebook 20200612 
 



Malin Rosenqvist frågar de boende i BRF Gamlestadstorget 13-14 juni 2020 vad de vill ha i 
Gamlestaden 

Ställde frågan till våra boende, vad de skulle vilja ha i Gamlestaden, respektive inte vill ha. 
Fick följande svar:

* En frukt- och grönsaksaffär vore trevligt och bra! 
* Boulebar!
* Min son önskar ett Burger King och en leksaksaffär med mycket Lego.
* Jag vill gärna se mer kultur, billiga lokaler för hantverkare, ekologisk eller närproducerat 
mat och dylikt. 
* Saknar sushi i området, händer ju inget bredvid hing wa 
*Håller med om kultur och hantverk!
* Istället för Max, BK eller Mc donalds vore det bättre att bearbeta o försöka övertyga 
poseidon/gbg lokaler att låta masala göra som de ville från början, köra ostindiska 
ölkompaniet med jointburgare! 
* Please No american fast. We got it 1 stop away in centre of the city. Cant we have a local 
market, with seasonal fruits and vegetables, smoothie bars, sushi or variety of different 
restaurants, such as tapas, proper Italian cuisine, swedish, Mexican. Would      be nice 
with some kind of children's activities house/place where they can be creative n bring out 
their likes or talents; art, music, dancing. :) Also cosy bars or more music venues for 
concerts   
* Ett schyst hamburgerhak som Ostindiska Ölkompaniet eller liknande med 
kvalitetsburgare hade varit nice 👌  Och något tapasställe :) Hade hoppats på en schyst 
restaurang vid vattnet i de nybyggda husen vid resecentrum   
 * Ett Bra fräscht solarium vore grymt 🙂  

* A good sushi restaurant! (Tomas said a record shop 😅 )
* Benne pasta (ligger i linné, är i expansionsfas med ett nytt ställe på lindholmen inom 
kort) 
* Saknar en "italiensk" kaffebar och en vinbar (om man räknar bort winemachanics):) Sen 
håller jag med om att vore kul och se mer närproducerad mat och dyl. dyka upp. och 
SUSHI ;)  
* En riktig frukt- och grönsakshandel vore toppen. 
* En matvaruaffär önskas starkt, typ Ica eller Hemköp!
* Grekisk restaurang!
* ...och arkadhall 😎   
* Frukt och grönt och italiensk restaurang. Gillar även föreslagen som kommit om 
närproducerad mat! 
* Annars sköna småbutiker typ inredning, hälsokost, djuraffär vore grymt o ha nära, mer 
tatuerare gärna . Nån vass skönhetssalong, Trevliga resturanger e ju najs ,cocktailbar 
kanske ?
* En vinbar/italiensk restaurang med bar/boulebar och en secondhand-butik. Sen vore väl 
livet fulländat?  
* Någon form av Ekolivs, typ FRAM eller dylikt. Sådana som finns i Majorna och Haga 
* Det vore roligt med en koreansk restaurang, eller ett Dubbel Dubbel.
* En musikaffär hade varit en dröm! Fransk bistro likaså.
* Rejäl köttrestaurang av amerikanskt/europeiskt snitt (bra turkgrillar finns i närområdet 
redan)
* boulbar!



* Skulle vilja ha någon redig grönsakshandel, typ som den i Bellevue, kryddor och genuina 
restauranger som inte är kedjor. Ett riktigt bra falafelhak hade varit grymt. inredningsbutik, 
second hand..
* Efter att Adreanas dansskola upphörde hade det varit kul med något liknande, kanske 
nuvarande Balettakademien vill fortsätta existera och studenter vill anordna kurser för 
barn/nybörjare i dessa lokaler?
   Alt. Typ som 2lång som kör standup/teater/föreläsningar samt ölhak?!  
* Nu var iofs frågan om vad som ska fylla lokalerna men en ståplats för "mobil street 
food" (i dagligt tal foodtruck) i stadsdelen..Enkelt sätt att få variation i matutbudet över tid. 
Tänker främst typ hol 
  Yttermera_ En lokal för "pop up " verksamhet. Vet inte om det är rakt av kommersiellt 
gångbart så kanske måste subventioners initialt. Men det funkar ju här och där, Ger också 
en möjlighet att snabbt enkelt få varierad verksamhet . en period vernissage,      nästa en 
butik, nästa konsthantverkare, utställning osv osv  ländareplatsen eller på nåt sätt i 
krokarna kring medborgarhuset.
* Jag vill ha en triumfglass eller Lejonet & Björnen 
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