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Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen?
Vilket grundläggande värde prioriteras av EU-domstolen i 
förhandsavgöranden angående den europeiska 
arresteringsordern?

Såväl rättsstatsprincipen som ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s
medlemsstater framhålls som grundläggande värden för EU-
samarbetets fortlevnad. Men vad händer när dessa värden hamnar
i konflikt och ett värde prioriteras högre än det andra? Frågan har 
ställts på sin spets när det under senare tid har uppstått en 
diskussion om rättsstatens principer som riskerar att underminera 
samarbetet mellan medlemsstaterna och därmed hota de viktiga 
demokratiska värden som finns inskrivna i artikel 2 i EU-fördraget.

Genom en kvalitativ innehållsanalys av EU-domstolens explicita 
och implicita argumentation studeras i denna rapport hur domstolen 
tenderar att prioritera mellan principen om ömsesidigt förtroende 
och rättsstatsprincipen när beslut fattas i ärenden gällande den 
europeiska arresteringsordern. EU-domstolens beslut har stark 
normerande effekt och påverkar EU-samarbetet och dess 
medlemsstater i hög utsträckning. Hur domstolen prioriterar kan 
leda till stora konsekvenser för medlemsstaterna, det demokratiska 
samhället och samarbetet kring frihet, säkerhet och rättvisa.

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är en ackrediterad 
medlem av The European Association for Public Administration 
Accreditation. Varje år producerar våra studenter ett antal 
masteruppsatser av hög kvalitet. Ömsesidigt förtroende eller 
rättsstatsprincipen? av politices master Emilia Kahn och politices 
master Amanda Lycke är ett exempel på en excellent 
masteruppsats i offentlig förvaltning från vårterminen 2019.
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I denna rapport redovisas resultaten av den medborgarundersök-
ning som år 2021 genomfördes i stadsdelen Gamlestaden i Göte-
borg. Detta var den sjätte undersökning som genomförts under de 
senaste två decennierna, och i och med denna studie vet vi nu mer 
om vad de boende i Gamlestaden tycker om områdets utveckling, 
styrkor och problem. Rapportens resultat utgör en viktig länk i 
återkopplingen mellan Gamlestadens boende och de olika aktörer 
som dagligen arbetar med att förbättra och stärka förutsättningarna 
i stadsdelen.  
 
I rapporten redovisas olika delresultat från de enkätfrågor gamle-
stadsborna har svarat på. Till exempel skulle 82 procent av de 
svarande rekommendera en vän att flytta till stadsdelen. Gamle-
stadens medborgare är mycket nöjda med att bo i stadsdelen då 
den erbjuder både närhet till centrum och till naturen. Till 
Gamlestadens uppfattade problem hör brottslighet, handel med 
narkotika och otrygghet kvällstid. Nöjdheten med handel och service 
har förbättrats betydligt sedan förra undersökningen, medan de 
svarande är mer missnöjda med nedskräpningen.  
 
Rapportförfattaren Ylva Norén Bretzer är docent i offentlig för-
valtning och aktiv lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs universitet. Hon har i flera olika projekt skrivit om lokal 
platsutveckling i bland annat Göteborg. 
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 1 

Förord 
 
Stadsdelen Gamlestaden i Göteborg har många styrkor och många 
problem. Stadsdelen är en post-industriell stadsdel som till viss del 
har tappat en identitet, men som samtidigt håller på att finna en ny. 
Det betyder inte att vissa människor ska bort och nya komma in – men 
det betyder att människor som har bott länge i stadsdelen finner nya 
arbeten i området, industrier har lämnat och informationssamhällets 
yrken och servicestruktur är på väg in. Detta uppfattas både som 
smärtsamt, spännande och oroande för många invånare. Samtidigt 
kommer nya inflyttare till de nybyggda lägenheter som har tillkom-
mit, dessa söker sin plats i stadsdelen och har delvis andra uppfatt-
ningar jämfört med de som har bott här länge.  

Syftet med rapporten Gamlestaden 2021 är att belysa läget i stadsde-
len på flera olika sätt. Rapporten belyser medborgarnas olika uppfatt-
ningar om att bo i Gamlestaden, trygghet och oro, service och handel, 
nybyggnationerna, samt rörlighet och transporter. Sammantaget jäm-
förs många av dessa resultat med de skattningar som uppmätts i tidi-
gare undersökningar bland Gamlestadens invånare under åren 2001, 
2003, 2005, 2008 och 2015.  

Resultaten från Gamlestaden 2021 färgas av att stadsdelens befolk-
ning har ökat under perioden, från 6 312 personer år 2000 i stadsdelen 
till 10 443 år 2021 (alla åldersgrupper). Detta motsvarar en befolk-
ningsökning på 40 procent på två decennier, vilket i sig utgör en på-
frestning på stadsdelens fysiska och sociala infrastrukturer. Att rap-
porten kan dra nytta av tidigare undersökningar gör det möjligt att 
fånga upp förändringsdynamiken över tid, och inte bara redovisa re-
sultat för ett enskilt år.  

Gamlestaden 2021 har utförts på uppdrag av Socialförvaltningen 
Nordost, Göteborgs Stad i samarbete med BID Gamlestaden. BID 
Gamlestaden utgörs av en samverkan mellan Göteborgs Stad, Fastig-
hetsägare i Gamlestaden, ideell förening, samt Polisen. Materialet till 
undersökningen har samlats in av Kinnmark kommunikation AB 
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under perioden 6 maj till 2 augusti 2021. I rapporten redovisas även 
motsvarande material som har samlats in i tidigare undersökningar. 
Materialet 2021 har analyserats av undertecknad, i egenskap av för-
fattare till denna rapport.  

Jag vill framföra ett stort varmt tack till flera personer som har varit 
viktiga för rapportens tillblivelse; dåvarande förvaltningsdirektör i 
Socialförvaltning Nordost Gitte Caos som såg värdet av att denna ana-
lys genomfördes sex år efter den förra, utvecklingsledare i Socialför-
valtning Nordost med samordningsansvar för BID Gamlestaden He-
lena Holmberg, utvecklingsledare Heidi Sandberg, BID Gamlestaden, 
samt referensgruppen i Gamlestaden som bidrog till att utforma det 
enkätformulär som rapporten bygger på. Referensgruppen bestod av 
Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon; Mariah Ben Salem Dy-
nehäll, projektledare för Levande Gatuplan inom BID Gamlestaden, 
från Drivhuset; Niclas Franklin, säkerhetssamordnare BID Gamle-
staden; Gabriella Nässén, Göteborgs Stad; Malin Rosenqvist, verk-
samhetssamordnare för Fastighetsägare i Gamlestaden och boende i 
stadsdelen; Tor Skoglund, mobilitetsexpert, RISE; samt Mattias West-
blom, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Tack för den värde-
fulla hjälpen med att utforma enkäten!   

Dessutom vill jag varmt tacka Kinnmark kommunikation AB för 
proffessionellt utskick av enkäter och datainsamling samt alla de 401 
invånare i Gamlestaden som har tagit sig tid att besvara enkäten – hela 
48 procent av de som slumpmässigt valdes ut. Stort tack för alla svar, 
kommentarer, telefonsamtal och synpunkter som ni har lämnat. 
Denna rapport är en sammanställning och analys av alla de syn-
punkter och uppfattningar om förhållandena i just er del av staden, 
Gamlestaden. Rapportens brister och tillkortakommanden är dock 
helt och hållet mitt ansvar.   

 
 
Ylva Norén Bretzer 
 
Docent i offentlig förvaltning 
Göteborgs universitet  
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Sammanfattning 
 
 
Föreliggande rapport innehåller analyser av det material som 
insamlades i Gamlestadsundersökningen 2021, vilken genomfördes som 
en enkätundersökning till 900 personer boende i stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg. Antalet personer som besvarade enkäten 
digitalt eller på papper var totalt 401 personer, och efter att det 
naturliga bortfallet1 avräknas återstod en svarsfrekvens på 48 procent.  

Syftet med denna medborgarundersökning är att belysa befolk-
ningens uppfattningar i olika avseenden år 2021, och att jämföra 
denna ögonblicksbild 2021 med tidigare undersökningar som genom-
fördes under åren 2001 – 2015. Endast genom att jämföra samma frå-
gor flera gånger över tid kan vi veta vad som blir bättre och vad som 
blir sämre i stadsdelen, utifrån gamlestadsbornas egna bedömningar.  

Studien har finansierats av Göteborgs Stad Nordost tillsammans 
med BID Gamlestaden, vilket innebär att båda dessa aktörer har in-
tresse av de olika delresultaten. Dessa delresultat belyser till exempel 
medborgarnas varierande uppfattningar om att bo i Gamlestaden, 
trygghet och oro, service och handel, nybyggnationerna, samt rörlig-
het och transporter.  

Vilka kan då sägas vara rapportens viktigaste resultat? De mest 
värdefulla huvudresultaten är:  

 
• Gamlestadsborna är allmänt sett mycket nöjda med att bo i 

stadsdelen. Stadsdelens främsta fördelar är att det både är 
nära till naturen, idrott och friluftsliv samtidigt som det är 
nära till centrum. Det sämsta med Gamlestaden är brottslig-
heten och upplevd otrygghet, och många olika delutma-
ningar som följer med missbrukande grupper eller individer.  

 
1 Med naturligt bortfall avses de personer som avlidit, avflyttat eller adressat okänd 
efter att urvalet dragits. Det naturliga bortfallet summerade till 63 personer. Det ur-
sprungliga urvalet drogs hos Statens personadressregister, SPAR.  
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• Jämfört med tidigare års undersökningar i stadsdelen förefal-

ler problemet med berusade eller drogpåverkade personer utom-
hus ha minskat något, medan handel med narkotika har ökat 
jämfört med tidigare undersökningar.  
 

• Trots detta, skulle 82 procent av 396 svarande rekommendera 
en vän att flytta till Gamlestaden (2021). Samma andel skulle re-
kommendera en vän att flytta till Gamlestaden i undersök-
ningen 2015.   
 

• 50 procent av de svarande känner sig trygga att gå ut på kvällen 
i Gamlestaden, vilket innebär en viss minskning sedan under-
sökningen 2015 då 56 procent kände sig trygga att gå ut på 
kvällen. Det är vanligare att kvinnor känner sig mer otrygga i 
stadsrummet, jämfört med män.  
 

• Det vanligaste problemet som nämns i stadsdelen är nedskräp-
ning, och näst vanligast är berusade eller drogpåverkade personer 
utomhus. Problematiken med berusade eller drogpåverkade 
personer utomhus tycks dock ha minskat något sedan 2015. 
På tredje och fjärde plats nämns dålig belysning samt handel 
med droger utomhus.  
 

• En något högre andel uppgav 2021 att de tror att brottsligheten 
har ökat eller är oförändrad i stadsdelen (18+29=47 procent), 
sammantaget trodde 42 procent att brottsligheten hade ökat 
eller var oförändrad i stadsdelen år 2015.  
 

• 76 procent av 204 personer som kände till ordningsvaktsinsat-
sen var positivt inställda till denna.  
 

• Nöjdheten med utbudet av service och handel ökade i Gamle-
staden från 42 procent 2015 till 63 procent år 2021 (samman-
lagd andel mycket/ganska nöjd), vilket är en betydande för-
bättring. 

 5 

 
• År 2015 var 79 procent helt eller övervägande positiva till ny-

byggnationerna i stadsdelen, och år 2021 var 82 procent helt 
eller övervägande positiva. Självklart finns det även personer 
som är oroade över gentrifieringen och stadsdelens föränd-
ring, men de utgör inte någon stor grupp. Däremot är det 
mycket värdefullt att denna typ av undersökningar genom-
förs för att samla och analysera de synpunkter som finns 
bland alla boende i stadsdelen. 
 

Detta var ett kortfattat urval av de tydligaste fynden, men många fler 
delresultat står att finna. Resultaten kommer att utgöra en värdefull 
grund för fortsatta samtal och beslut om Gamlestadens utveckling, 
och kan till viss del komma till användning även i forsknings-
sammanhang.  
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Kapitel 1: Om platsutveckling 
 

Om platsutveckling som begrepp 
För att utveckla en plats, ett samhälle eller en stadsdel hänvisar olika 
aktörer ofta begreppet placemaking, som ofta översätts till 
platsutveckling eller platssamverkan på svenska.  

Begreppet kan tolkas som att det utgör ett särskilt tillvägagångssätt 
eller en specifik metod där relationerna mellan platsen och männi-
skorna på platsen faciliteras för att stärka relationerna mellan platsen 
och dess invånare. Forskaren Vania Ceccato beskriver placemaking 
som en specifik metod för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
i en rapport till Boverket (2019:20, s. 63):  

Placemaking bygger på deltagandet från såväl professionella aktörer, plane-
rare, arkitekter och byggherrar som framtida användare av en plats. En kom-
bination av aktivt och gemensamt deltagande är grunden för metoden; plat-
sen gestaltas och byggs av många händer tillsammans.  

Vidare skriver Ceccato att placemaking kan bidra till en varierad gatubild 
och hög detaljeringsnivå, vilket kan innebära att platser blir väl omhän-
dertagna över tid och av många olika människor. Samtidigt, skriver 
Ceccato, finns det en risk att metoden nyttjas primärt för att marknads-
föra en plats eller höja värdet på en fastighet, och att deltagarnas per-
sonliga och känslomässiga engagemang resulterar i en känsla av för-
lust. Dessutom visar forskningen att platsutveckling kan innebära många 
olika slags insatser, kortsiktiga eller långsiktiga, och det kan vara vär-
defullt att precisera vad för slags platsutveckling som avses.  

Placemaking eller platsutveckling kan innebära allt från att förbättra 
platsens kvaliteter och värden så att den blir mer åtråvärd i den glo-
bala kapitalistiska ekonomin (exempelvis mer arbetstillfällen och mer 
turism, place branding) – till att innebära förbättringar i platsens fysiska 
utformning och underhåll. Platsutveckling kan även vara primärt frå-
gor om den fysiska miljön (Nikitin 2013), liksom det primärt kan 
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aktörer nedifrån eller inifrån den aktuella platsen (s. 68). Olika slags 
platsutvecklingsprocesser kan sorteras in på denna skala, menar El-
lery & Borkowsky (2021).  

Det är inte ovanligt att vissa platser ”laddas” med element för att 
upplevas mer attraktiva, inte minst när det gäller att bygga upp plat-
ser som destinationer, varumärken och värdehöjande arbetsplatser el-
ler kulturliv. På motsvarande sätt kan platser ”tas i anspråk” av grup-
per som uppfattar platsen som ”öde” eller som har osedda potentialer. 
Här kan även billiga lokaler komma att tas i anspråk av kulturutövare 
som behöver verksamhetslokaler, vilket i sig bidrar med attraktivitet 
på en plats, och som i senare skede innebär att platsattraktiviteten 
ökar (Florida 2018). Då kan gentrifieringsprocesser ta fart, vilka kan 
innebära att hyrorna höjs för kulturutövarna och de behöver flytta vi-
dare – om det inte finns möjlighet att balansera platsens olika värden 
och intressen mot varandra.  

Att utveckla en plats eller en stadsdel är inte självklart vad det in-
nebär, eftersom själva utvecklandet alltid behöver stå i relation till ett 
uppfattat behov eller problem. Det är heller inte uppenbart att place-
making eller platsutveckling är exakt samma sak, även om begreppen 
troligen är delvis överlappande och nära besläktade. Troligast är att 
det finns många olika sätt att platsutveckla, och därtill koppla olika 
typer av orsaker eller motiv.  

Platsutveckling i Sverige 
I Ceccatos rapport nämns ett antal olika planeringsverktyg som kan an-
vändas vid trygghetsskapande samhällsåtgärder (se figur 1.1). Dessa 
representerar var och en olika slags fysiska insatser som ämnar att öka 
tryggheten på en plats eller i ett lokalsamhälle. Gemensamt för varje 
insats är att de behöver göras med viss regelbundenhet, och resultaten 
av insatserna behöver tas om hand av den eller dem som har initiativet 
över den lokala platssituationen. Det räcker alltså inte med en palett av 
verktyg som genererar en massa resultat, utan resultaten behöver också 
analyseras, tolkas och omsättas till handlingsstrategier av någon agent.  
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handla om de nätverk och relationer som platsen är inbäddad i eller 
den kulturella aktivism som uppträder på vissa platser (Buser et al 
2013; Pierce et al 2011).  

Ellery & Borkowsky publicerade 2021 en artikel som redovisade en 
litteraturöversikt av 120 forskningsartiklar från hela världen över 
olika betydelser och innebörder i placemaking-begreppet, och de kon-
staterade att preciseringar som strategisk platsutveckling, kreativ plats-
utveckling, taktisk platsutveckling, och transformativ platsutveckling 
numera är väletablerade underbegrepp (Ellery & Borkowsky 2021, s. 
56; Wyckoff 2010). Ellery & Borkowsky betonade att gemensamt för 
de 120 studerade artiklarna kunde ambitionen att ”förbättra platser” 
synas som en gemensam röd tråd (s. 57), men de fann även följande 
tre gemensamma teman för platsutvecklings i sin studie:  

 
• Platsutvecklingsprocesser skapar en relation mellan sam-

hällsmedlemmarna och platsen där de bor, arbetar, eller till-
bringar sin fritid.  

• En individs ”känsla för en plats” kan vara av både positiv och 
negativ natur.  

• Platsutveckling kan innebära såväl en förändrad miljö som 
tillförs uppifrån, såväl som en förändrad miljö som individen 
själv är medskapare till.  

 
Ellery & Borkowsky konstaterar exempelvis att interventioner ”uppi-
från” kan bidra till att en plats förändras genom nya lagar, regler, stra-
tegier, planer och finansieringslösningar. Platser kan även förändras 
genom att människor tar en plats i anspråk och gör den till sin, genom 
exempelvis trädplantering, stadsodling, eller ”faciliterad placema-
king” där arkitekter och samhällsplanerare samverkar med lokala or-
ganisationer och aktivister, ofta inom ramen för ett mer tillfälligt pro-
jekt. Dessa olika förändringsstrategier kan liknas vid ett kontinuum, 
där interventionerna kommer antingen uppifrån eller nedifrån, och 
därmed ha helt olika förutsättningar för sitt genomförande.  

Platsutveckling kan därmed ha två olika ytterligheter, en som do-
mineras av aktörer utifrån/uppifrån och en annan som domineras av 
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till en investeringsbudget som kan satsas på olika slags verktyg och 
metoder som visades i figur 1.1, eller andra slags insatser som bedöms 
som värdefulla. BID-föreningen ansvarar för att upphandla analyser, 
genomföra olika verksamheter och att utforma strategier för stärkta 
trygghetsstrategier framåt. Flera exempel finns i Sverige på BID-sam-
verkan, t ex BID Sofielund och BID Möllevången i Malmö. I Stockholm 
finns BID-föreningar i Jordbro, Järva, Märsta, Skärholmen, Väsby m 
fl. BID Gamlestaden i Göteborg var en av de första BID-föreningarna 
i landet, som har inspirerat till initiativ på många nya platser. I Göte-
borg finns BID-organisationer som arbetar med området runt Kungs-
portsavenyn, i Innerstaden, Centrala Hisingen, Bergsjön, Stigberget 
med flera områden. Modellen har ibland beskrivits i forskningen, men 
utvärderingar av olika BID-modeller saknas ännu i den svenska kon-
texten (Boverket 2021:30).2 

EST är en modell som har utvecklats parallellt med BID, initialt av 
professor Per-Olof Hallin i samverkan med professor Henrik Anders-
hed och därefter tillsammans med polisen och olika kommuner. EST 
bygger på samverkan mellan aktörer och en systematisk metodik som 
bygger på kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkopp-
ling (Andershed 2018; Hallin 2019). Data från aktuella områden sam-
las in utifrån checklistor och samlas löpande in genom en app som kan 
användas i mobil. Detta är ett exempel på samverkan mellan praktiker 
och forskare genom en app-lösning utifrån på förhand definierade kri-
terier.3  

Purple Flag är en certifieringsmodell som efter brittisk förebild har 
tagits fram av föreningen Svenska Stadskärnor. Arbetsmodellen syf-
tar till att skapa trygga kvällsmiljöer i affärscentra och handelsområ-
den. Det är främst näringsidkare som driver Purple Flag-processer, 
inte sällan i projektform, utifrån ett mallkoncept.4  

 
2 Boverket använder terminologin platssamverkan, men de poängterar också att nå-
gon enhetlig definition av begreppet saknas i Sverige (s. 13).  
3 www.embrace-safety.se/est-moten-och-mallar/ 
4 www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/jamstallda-offentliga-mil-
joer--lardomar-fran-24-projekt/beviljade-stod2/svenska-stadskarnor/ 
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Figur 1.1. Verktyg och metoder (efter Ceccato, Boverket 2019:20) 
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• Space Syntax • Belysning 
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• Placemaking 

 
I samma rapport diskuterar Ceccato även tre olika samverkansmo-
deller i den svenska kontexten, BID, EST och Purple Flag-certifiering 
(s. 67–72), se figur 1.2. 
 
Figur 1.2. Samverkansmodeller och roller (Ceccato, Boverket 2019:20) 

Samverkansmodeller  Roller 
• BID – Samverkan mellan fastighetsä-

gare 
Bygger på en ideell förening och/eller 
avtalssamverkan 
 

- Fastighetsägare 
- Kommun 
- Polis 
- Näringsliv 
- Ev. ideella organisationer 

• Effektiv samordning för trygghet – 
EST 
Bygger på olika typer av samverkan 
på strategisk och/eller operativ nivå 

- Kommun 
- Polis 
- Fastighetsföretag 
- Bygger på en checklista i en app, 

EMBRACE (IQ-Insight) 
- Forskare 

• Purple Flag-certifiering - Kommuner som är medlemmar i 
Svenska Stadskärnor 

 
BID är en svensk variant av den internationella formen av Business 
Improvement Districts som finns i olika versioner i Kanada, Tyskland, 
USA, UK m. fl. Den svenska versionen bygger på frivilliga medlems-
avgifter där medlemmar ofta är fastighetsägare, men där även andra 
aktörer kan ingå som samarbetspartners eller medlemmar, exempel-
vis kommun, polis, lokaltnäringsliv m.fl. Medlemsavgiften används 
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missbrukargrupper och personer med sociala behov i stadsdelen. 
Mycket fastighetsskötsel lades ut på entreprenad, och många av de 
brister som fanns återkopplades inte rätt, enligt rapporten. Gamle-
staden har en lång historia bakom sig med utsatta grupper, invand-
rare, ensamstående män, sociala problem och bristande boendeförhål-
landen.5 Om det hade funnits en klassificering av ”utsatta områden” i 
Sverige vid tusenårsskiftet hade Gamlestaden definitivt hamnat på 
den listan.  

När Fastighetsägare i Gamlestaden bildades var det en samman-
slutning av fastighetsägare och företagare som hade fått nog. Något 
måste göras gemensamt för att stävja den eskalerande våldsvågen i 
stadsdelen. Göran Wendel från Bostads AB Poseidon höll i ordföran-
deklubban när föreningen bildades, och 33 juridiska medlemmar var 
aktiva vid utgången av år 2002 (verksamhetsberättelsen 2001–02).6 
Omslutningen var vid denna tid 1,8 mkr på årsbasis.  

År 2021 då materialet till denna rapport insamlades, kallas verk-
samheten för BID Gamlestaden. Denna organisation består av ett part-
nerskap bildat 2018 mellan den ursprungliga föreningen Fastighetsä-
gare i Gamlestaden och elva förvaltningar och bolag inom Göteborgs 
stad samt Polisen LPO Nordost. Dessutom har Fastighetsägare i Gam-
lestaden ökat sitt medlemsantal till ett 55-tal olika fastighetsägare, 
kommunala bolag, byggbolag, BRF:er m. fl. I medlemsskaran ingår 
även Frälsningsarmén, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och Svenska 
kyrkan.7 Verksamheten omslöt totalt 1,3 mkr 2021, en halv miljon 
mindre än vid starten 2001.  

 
5 Många arbetskraftsinvandrare till stadsdelens fabriker fick under 1920-60-talen bo 
i nödbostäder av olika slag.  
6 Projekt som föreningen drev vid denna tid var exempelvis att förebygga bilinbrott, 
belysningsprojekt, platsupprustningar, projekt tryggt, snyggt och trivsamt, trygghets-
kontroll av fastigheter, ett informationsblad till boende i stadsdelen, uppföljning av 
polisens brottsstatistik m m.  
7 I BID Gamlestadens verksamheter år 2021 återfinns bl a platsutveckling av cen-
trala Gamlestaden (Holländareplatsen), myndighetssamverkan för att motverka 
osund konkurrens, en VINNOVA-finansierad förstudie om hållbar mobilitet, ord-
ningsvaktsinsats (sedan 2018), regelbundna trygghetsmöten, utomhusworkshops, 
problemlösningsgrupper, besök av bostadsminister Märta Stenevi, samt föreliggande 

 11 

Sammantaget utgör dessa tre slags typer av processformer som syftar 
till att driva platsutveckling eller platssamverkan för ökad trygghet. 
De är delvis lika, och delvis olika varandra. Alla tre formerna gör an-
språk på att öka tryggheten på avgränsade platser eller i stadsdelar.      
     BID är en institutionaliserad samarbetsform som verkar långsik-
tigt, där den grundade föreningen tar ett långsiktigt förvaltningsan-
svar mellan frivilligt deltagande fastighetsägare och offentliga parter 
(se fördjupning i Boverket 2021:30). Inom ett BID kan många olika 
verktyg användas, beroende på de för stunden mest angelägna beho-
ven. Ett BID har ofta arbetat med de flesta av de verktyg som nämndes 
i figur 1.1.  

EST liknar organisatoriskt ett BID, och ansvaret för analyserna delas 
mellan polisen, kommunen, fastighetsföretag, forskare och underleve-
rantör. Det är inte klarlagt hur sekretesshanteringen beaktas med denna 
metod och det återstår att se hur beständig modellen är över tid.  

Purple Flag-modellen är ett mer temporärt koncept som genomförs 
under ett år tillsammans med näringsidkare av olika slag. Även denna 
modell är betydelsefull och behöver följas upp närmare över tid. Alla 
tre modeller behöver utvärderas närmare både i relation till varianter 
på den egna modellen och utifrån om modellerna kan tänkas korsbe-
frukta varandra.  

Om platsutveckling och BID i Gamlestaden 
Givet diskussionen om platsutveckling i allmänhet och olika platsspe-
cifika samverkansmodeller för ökad trygghet i samhället, har främst 
tre olika modeller använts i den svenska kontexten. Nu kan vi bättre 
inplacera fallet BID Gamlestaden i ett bredare sammanhang där en av 
Sveriges första BID-verksamheter nu fortfarande står stark ― efter 20 
år av platssamverkan.   

När föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001 före-
gicks det av en turbulent tid i stadsdelen. Rivaliserande mc-gäng och 
kriminella sköt på varandra, restaurangägare utpressades och företa-
garnas samverkan med polisen var mycket dålig (Malm 2001). Inter-
vjuerna i rapporten från 2001 vittnar om oproportionerligt många 
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Kapitel 2: Genomförande 

 

Medborgarundersökningen i Gamlestaden 2021 
Undersökningsledare Ylva Norén Bretzer (Göteborgs universitet) 
ansvarade för utformningen av Gamlestadsundersökningens enkät 2021, 
tillsammans med en referensgrupp (se förordet). Kinnmark 
kommunikation AB ansvarade för datainsamlingen genom utskick, 
påminnelser och sammanställning av data. Enkäten återfinns i sin 
helhet längt bak i rapporten, Appendix 1.  

Enkäten skickades till 900 slumpmässigt utvalda 20–85-åringar bo-
ende i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg. Precis som i de föregående 
undersökningarna 2001, 2003, 2005, 2008 och 2015 valdes enkätmeto-
den, där de boende fick ett postutskick med ett försättsbrev som för-
klarade studiens övergripande syfte. Både i undersökningen 2015 och 
2021 kunde svar lämnas via en digital enkät. Påminnelser skickades 
dock upprepade gånger per post till de som inte hade svarat ännu. 
Urvalet med adresser och personuppgifter om kön och ålder drogs 
från Statens personadressregister, SPAR. 

I försättsbrevet fanns även telefonnummer till undersöksledarna, 
och ett fåtal sådana påringningar gjordes. Det kunde handla om frågor 
kring enskilda delfrågor i enkäten, men även sakfrågor som boende 
var engagerade i av typen nedskräpning, parkeringsmöjligheter etc. 
Undersökningen pågick under perioden 6 maj 2021 till 2 augusti 2021. 
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Sammanfattning platsutveckling och BID Gamlestaden 
Vi kan konstateras att den samverkansmodell som valdes i Gamle-
staden år 2001 kvarstår två decennier senare, starkare än någonsin ti-
digare i egenskap av samhällssektorer, medlemmar och verksam-
heter. Den satsade budgeten som betalas av medlemmarna har mins-
kat – trots att medlemmarna är fler. Partnerskapet som ingicks 2018 
med stadsdelens offentliga aktörer under namnet BID Gamlestaden 
har breddat samverkan ytterligare. Detta samverkansavtal utvärdera-
des av PWC år 2021, vilket visade att samarbetet hade varit vär-
deskapande både för avtalets parter; men även för de boende, före-
ningar och näringsidkare i stadsdelen. Vi kan också konstatera att 
mängden aktiviteter som genomförs är omfattande. Vissa aktiviteter 
täcks in av Figur 1.1, andra skulle kunna komplettera figuren ytterli-
gare. BID Gamlestaden är en omfattande verksamhet idag – och frå-
gan är i vilka avseenden stadsdelen har stärkts, försvagats eller förblir 
oförändrad under dessa två decennier?      

       Om detta handlar resten av rapporten som bygger på de en-
kätstudier som Gamlestadens medborgare har besvarat under 20 års 
tid. Detta material utgör en ovärderlig återkoppling till allmänheten 
och till de aktörer som dagligen arbetar med platsutveckling och att 
förbättra livet i Gamlestaden.   
 

  

 
Gamlestadsundersökningen 2021 (medborgarstudie). BID Gamlestaden uppmärk-
sammades även i ett tresidigt reportage i Dagens Nyheter 2021.06.12 (Verksamhets-
berättelse 2021). Föreningen deltar dessutom aktivt i stadsdelens stadsutveckling 
och nybyggnation (även den digitala), initiativ för levande gatuplan, trygghetsfräm-
jande åtgärder, analys av centrala platser för narkotikaförsäljning, stärkt kultur och 
lokalhistoria.  
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Rapportens resultat ska därmed läsas med det förbehållet att yngre 
män, 19-29 år, är mest underrepresenterade i materialet, medan grup-
pen yngre kvinnor, 19-29 år, är mest den mest överrepresenterade 
gruppen. Denna typ av avvikelser är normalt förekommande i denna 
typ av studier och är dock inte problematisk för de övergripande slut-
satserna i rapporten.  

Gamlestadsundersökningens genomförande 2021 
Sammanfattningsvis kan sägas att samma metod valdes som vid före-
gående undersökningsår, enkätmetoden. Data samlades in genom 
pappers- eller digital enkät, och svarsfrekvensen uppgick till 48 pro-
cent, vilket är ett passabelt resultat i denna typ av område.  

I materialet är kvinnor överrepresenterade i förhållande till män, 
och då särskilt de yngsta kvinnorna. Avvikelserna är inte lika stora 
mellan kvinnor och män i åldersgruppen 65–85 år, men kvinnorna 
som besvarar enkäten är något fler även i denna grupp. Dessa avvi-
kelser är viktiga förbehåll att ha med sig när studiens resultat ska läsas 
och tolkas, men skillnaderna ska heller inte överdrivas.  

  

 15 

Figur 2.1. Inflöde per dag 6 maj – 2 augusti 2021 (antal inkommande enkäter 
per dag) 

 

Bortfall 
Enkäten besvarades av 229 kvinnor och 172 män (totalt 401 personer), 
vilket innebär att svarsfrekvensen totalt uppgick till 48 procent. 
Tidigare undersökningsår var svarsprocenten 70,1 procent (2001), 
uppgift saknas 2003 och 2005, 59 procent (2008), samt 50 procent 
(2015). Trenden med minskande svarsfrekvensen följer en generell 
nedåtgående trend för svarsfrekvenser i denna typ av studier (Keeter 
2018). Figur 2.2 nedan visar att kvinnor är överrepresenterade bland 
alla tre åldersgrupper, särskilt bland de yngsta svarspersonerna.  
 
Figur 2.2 Enkätmaterialets avvikelse från populationen i Gamlestaden 2021. 
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bor?” Figur 1b visar det generella mönstret att svarspersonerna gene-
rellt är mest nöjda med att bo i Sverige (+3,7), är lite mindre nöjda att 
bo i Västra Götaland (+3,3) eller i den egna kommunen (+3,2), men att 
nöjdheten att bo i den egna stadsdelen är nästan lika hög som att bo i 
Sverige (+3,6 jämfört med +3,7). Om man därefter jämför några områ-
den i Göteborg med varandra så ligger nöjdheten mellan +3,3 och 
+4,0, beroende på stadsdel. Materialet går inte att bryta ner specifikt 
för området Gamlestaden, men området bör ligga i nivå med värdena 
för Angered och Centrum (+3,3 eller +3,4), kanske till och med något 
bättre. Värt att notera är att alla värden nedan är klart positiva, inga 
negativa värden har uppmätts på den aggregerade nivån.  

 
 
Figur 1b. ”Allmänt sett, hur bra är det att bo…”. 

 

Kommentar: Svarsalternativen var a) i Sverige? b) i Västra Götaland? c) i den kommun 
där du bor?, samt d) i den stadsdel där du bor? Antal svarande på alternativen a-d var 
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Kapitel 3: Livet i Gamlestaden 2021 
 
 
 
I medborgarundersökningen Gamlestaden 2021 användes inlednings-
vis ett antal frågor som avsåg att mäta gamlestadsbornas allmänna 
syn på stadsdelen. Det är viktigt att få en inledande bedömning av de 
boendes tillvaro i stadsdelen, innan enkäten senare kommer in på mer 
problematiska frågor.  

 
 
Figur 1a. ”Allmänt sett, hur bra är det att bo i Gamlestaden?”  

 

Kommentar: Svarsalternativen var a) Mycket bra, b) Ganska bra, c) Inte särskilt bra, 
samt d) Inte alls bra.  
 
Resultatet i figur 1a visar att tillfredsställelse med att bo i Gamlestaden 
ökade mellan åren 2001 till 2015, och därefter har denna 
tillfredsställelse legat fortsatt på en hög och stabil nivå. Hela 96 
procent av de svarande menade att det var mycket bra eller ganska bra 
att bo i Gamlestaden. Endast 4 procent hade motsatt uppfattning. 

En liknande fråga ställdes i den Västsvenska SOM-undersök-
ningen 2021, som besvaras av boende i Göteborg och kommunerna i 
Västra Götaland. I denna undersökning ställdes frågan ”Allmänt sett, 
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bor?” Figur 1b visar det generella mönstret att svarspersonerna gene-
rellt är mest nöjda med att bo i Sverige (+3,7), är lite mindre nöjda att 
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för området Gamlestaden, men området bör ligga i nivå med värdena 
för Angered och Centrum (+3,3 eller +3,4), kanske till och med något 
bättre. Värt att notera är att alla värden nedan är klart positiva, inga 
negativa värden har uppmätts på den aggregerade nivån.  
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En intressant fråga är om boendetiden skiljer sig mellan de olika 
undersökningarna i Gamlestaden, och Figur 2 nedan visar att de som 
har bott 10 år eller längre i stadsdelen var den största gruppen både 
år 2005 och 2021.  
 
Figur 2. ”Hur länge har du bott i Gamlestaden/Kviberg/Bellevue?” 

 

 

 
Kommentar: Antal svar 2001 var 964 personer, år 2005 svarade 508 personer, år 2015 
svarade 381 personer och 2021 besvarades frågan av 400 personer.  

 
 
Detta resultat kan hänga samman med trender inom bostadsbeståndet 
över tid, både i Gamlestaden och i Göteborg i stort, liksom trender i 
bostadsbestånden i grannkommunerna.  
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Boendetid i Gamlestaden – Kviberg – Bellevue 
 
En undran kan vara  huruvida det har betydelse för hur man svarar 
på fråga 1a utifrån hur länge svarspersonen faktiskt har varit bosatt i 
stadsdelen? Vi tittar närmare på detta i Fråga 1c.  
   
Figur 1c. ”Allmänt sett, hur bra är det att bo i Gamlestaden?”, efter 
boendetid i stadsdelen. 

 

Kommentar: Svarsalternativen var samma som i Figur 1a.  
 
Resultaten visar att svarspersoner med kort boendetid i stadsdelen, 0-
1 år, är precis lika nöjda som de med lång boendetid, mer än 10 år. 
Däremellan finns en viss liten variation, men den får betraktas som 
slumpmässig och det finns inget som tyder på att missnöjdhet eller 
nöjdhet med att bo i Gamlestaden skulle påverkas av hur länge man 
har bott här.  
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Detta kan jämföras med motsvarande data från de Västsvenska SOM-
undersökningarna år 2015 och 2021, där exakt samma fråga ställts. 
Figur 3b nedan visar att resultatet för denna fråga är stabil även i dessa 
undersökningar (där svarsalternativen poängsätts med 1 till 4 poäng, 
1=Mycket nöjd, 4=Inte alls nöjd). Värdet 1,7 utgör därmed ett värde 
mellan Mycket nöjd och Ganska nöjd, och detta värde gäller för 
svarspersonerna i hela Västra Götaland både 2015 och 2021. Inom 
Göteborgs kommun låg värdet också på 1,7 år 2015, men försämrades 
något till 1,8 år 2021. 
 
Figur 3b. ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?” 

 
De Västsvenska SOM-undersökningarna (2015 och 2021) 
 2015 (antal) 2021 (antal) 
Västra Götaland 1,7 2 602 1,7 2 508 
Göteborg 1,7 844 1,8 751 
 
Gamlestadsundersökningarna 
Gamlestaden 1,65 385 1,7 397 
   Gamlestaden, kvinnor 1,6 205 1,7 228 
   Gamlestaden, män 1,6 161 1,8 169 
   Boende i Bellevue 1,6 73 Saknas*     5 
   Boende i Gamlestaden 1,7 193 1,7 280 
   Boende i Kviberg 1,6 118 1,7 112 

Kommentar: Svarsalternativen i Gamlestadsundersökningarna var a) Mycket nöjd 
(kodvärde 1), b) Ganska nöjd (=2), c) Inte särskilt nöjd (=3) och d) Inte alls nöjd (=4). 
Motsvarande svarsalternativ och kodning har använts i de Västsvenska SOM-under-
sökningarna.  
*=För få antal svarande.  
 
Om vi jämför med Gamlestadsundersökningen 2015 fann vi en 
aningen bättre siffra detta år (1,6) för såväl män som kvinnor. Detta 
värde försvagades något år 2021, mer för män (1,8) men även för 
kvinnor (1,7). Om vi jämför i vilken del av Gamlestaden 
svarspersonerna bor, förefaller boende i Kvibergsområdet vara något 
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Nöjd med livet i Gamlestaden, Göteborg och Västsverige 
 
En vanlig fråga som ställs både i svenska och internationella 
undersökningar är ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du 
lever?” Frågan används för att mäta en allmän livstillfredsställelse, 
och den färgas förstås av högre värden bland svarspersoner med 
starkare socio-ekonomisk ställning, högre utbildning, bättre hälsa osv. 
(Smith et al 2021). Denna fråga har även ställts i Gamlestadsunder-
sökningarna 2001 - 2021.  
 
Figur 3a. ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?” 
 

 

Kommentar: Data från Gamlestadsundersökningarna 2001 – 2021.  
 
Resultaten visar att andelen svarande som är missnöjda med sina liv 
har minskat från 9 procent (år 2001) till 5 procent (år 2021). Situationen 
mellan 2008 och 2021 är relativt stabil. De små förändringar som äger 
rum är mellan gruppen mycket nöjd och ganska nöjd, men stabilitet är 
det övergripande intrycket.  
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Gamlestaden som boendeort 
För att fördjupa förståelsen för hur de boende i Gamlestaden ser på 
sin stadsdels attraktivitet, ställdes frågan om svarspersonen ”…skulle 
rekommendera en vän att flytta till Gamlestaden?”. I Figur 5 visas att 
82 procent av de svarande skulle göra detta, både år 2015 och år 2021. 
Däremot skulle 18 procent inte göra det, eller svarade ”vet ej” på 
frågan.  
 
 
Figur 5. "Skulle du rekommendera en vän att flytta till    
    Gamlestaden?" 

 

Kommentar: Antal svarande på frågan 2015 var 385 personer, och år 2021 svarade 396 
personer på frågan.  

 
Även detta resultat indikerar stabilitet, där det är fullt naturligt att en 
mindre del av befolkningen funderar på att flytta, av olika slags skäl. 
Detta följdes upp båda undersökningsåren med frågan ”Har du 
planer på att flytta från Gamlestaden?”, och år 2015 svarade 29 
procent ja eller ja, har planer och i undersökningen år 2021 var denna 
procentandel oförändrad, 29 procent av de svarande svarade ja på 
frågan även då (n=381 svarande 2015, n=395 år 2021).  
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mer nöjda med livet 2021 jämfört med 2015. Förändringarna är dock 
mycket små och är inte statistiskt säkerställda.  

Hjälp i vardagen – socialt kapital  
En värdefull fråga är hur kontakten mellan grannar och bekanta ser 
ut i Gamlestaden. Forskare brukar benämna detta som en osynlig 
resurs som var och en kan få del av – om man har sådana nätverk 
(Norén Bretzer 2005; Putnam 1993). I Gamlestadsundersökningarna 
2015 och 2021 ingick en sådan fråga. I figur 4 visas att de som har 
tillgång till sådana nätverk är 63 procent av de svarande, både år 2015 
och år 2021.  

 
Figur 4. ”Om du behöver hjälp med något i vardagen, har du då  
grannar som du kan be om hjälp?" 
 

 

 
Även här är resultatet stabilt, men vi kan också notera att andelen som 
menar att de inte behöver någon hjälp har ökat något.   
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människor påverkade av alkohol och narkotika och andra saker. Vågar 
inte vistas där p g a folk alltid kommer fram och är obehagliga, även 
mitt på dagen. Det vore trevligt om det inte var så mycket kiss från  
alkoholister och hundar på vår gård. Det vore trevligt om det var 
mindre skräp och hundbajs överallt i stadsdelen. 

 
– Vi har eu-emigranter boendes i ett buskage utanför våra nybyggda hus 

sedan ett antal månader tillbaka. Dessa generar stora mängder skräp 
som de bara lämnar i högar. Denna situation borde man hjälpa dem 
med. 

 
– Det är på flera ställen dåligt med gatubelysningen. Många trasiga lam-

por tex runt kyrkogården. 
 
– Gamlestaden har stor potential, jag ser fram emot kommande satsning! 

 
– Hej. Vad kul att ni genomför den här undersökningen. Bra jobbat!  […] 
 
– Jag tycker Gamlestaden är en trevlig stadsdel. Ett stort plus är att det 

går mycket spårvagnar härifrån. Anledningen till att jag flyttar är av-
ståndet till skolan (Chalmers) och till en stor skog (Skatås). 

 
Kommentarerna tyder på ett stort engagemang för stadsdelen, och de 
kommer givetvis att ligga till grund för det fortsatta utvecklings-
arbetet i stadsdelen, vilket hänger väl samman med den följande 
frågan om det bästa och det sämsta i Gamlestaden.  
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I fråga 6b ombads de som hade flyttplaner att kryssa för orsaken 
bakom dessa planer, och den vanligaste orsaken var att svarspersonen 
och dennes familj behöver en större bostad (se figur 6b).  
 
Figur 6b. "Vad beror dina planer på att flytta från Gamlestaden på?"  

 

 
Värt att notera här är att endast åtta personer anger att ”nybyggnat-
ionerna förändrar stadsdelen”, vilket kan sägas vara oväntat få.  

Förutom de fyra fasta svarsalternativen, gavs även möjlighet att 
lämna egna synpunkter på frågan. Totalt 13 sådana kommentarer 
lämnades, vilket inte är representativt i en statistisk mening, men 
dessa är oerhört betydelsefulla då de visar variationen i skäl bakom 
tankarna på att flytta från stadsdelen. Här följer några exempel på 
kommentarer:  

 
– Det behövs fler bostäder för hushåll mer fler en tre personer. Det är 

mycket tråkigt att föräldrar som får sitt andra barn ofta är tvungna att 
flytta någon annanstans! 

 
– Det behövs mer synliga och osynliga poliser i Gamlestaden. Droghan-

deln sker öppet i anslutningen till vissa platser alla kvällar i veckan.  
Fastighetsägarna bör ändra portkoder och lås till källare/förråd med 
jämna mellanrum. 

 
– Det nya huset som byggdes i parken på Hollänadareplatsen borde 

byggts i Banérsparken i stället. Banérsparken är full av obehagliga 
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inte vistas där p g a folk alltid kommer fram och är obehagliga, även 
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med. 
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I fråga 6b ombads de som hade flyttplaner att kryssa för orsaken 
bakom dessa planer, och den vanligaste orsaken var att svarspersonen 
och dennes familj behöver en större bostad (se figur 6b).  
 
Figur 6b. "Vad beror dina planer på att flytta från Gamlestaden på?"  
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dessa är oerhört betydelsefulla då de visar variationen i skäl bakom 
tankarna på att flytta från stadsdelen. Här följer några exempel på 
kommentarer:  
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idrottsföreningar, Kvibergs friluftsområde, friluftsliv och trädgår-
dar”. Naturen och aktivt idrotts- eller friluftsliv har centrala värden 
för gamlestadsborna, visar denna undersökning. Figur 7a visar också 
många andra positiva egenskaper med stadsdelen.  

För att även belysa de negativa egenskaperna vänder vi oss till Fi-
gur 7b. ”Övriga frågor” är här den mest dominerande kategorin, viket 
dels handlar mer specifikt om brottsligheten (skumma typer, gangst-
rar, platser, missbrukare, alkoholister, hemlösa), men även att stads-
delen upplevs kringskuren av vägar, att havet är för långt bort, det 
byggs för höga hus och underhållet i stadsdelen är eftersatt. På andra 
plats följer olika mer generella omnämnanden av brottsligheten, som 
tillsammans med den fjärde punkten, otrygghet och att man undviker 
att gå ut på kvällen, visar att det finns en stor oro och otrygghet runt 
brottsproblematiken i stadsdelen. Den tredje punkten handlar om bul-
ler av olika slag, flera nämner buller från trafiken men även buller och 
stoj från folksamlingar upplevs negativt.  

 
Figur 7b. "Vad är det sämsta med att bo i Gamlestaden/ Kviberg/ Bellevue?” 
(antal omnämnanden) 

 

Ovan nämndes att åtta personer hade nämnt att ”nybyggnationerna 
förändrar stadsdelen”, och på just denna fråga om det sämsta med 
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Det bästa och det sämsta med Gamlestaden 
Svarspersonerna i Gamlestadsundersökningen 2021 ombads i två öppna 
frågor att beskriva det bästa och det sämsta med Gamlestaden. Här 
kunde en eller flera saker skrivas och det finns personer som har 
svarat mycket, och andra som inte har svarat något alls. Nedan-
stående redovisningar bygger på sammanställningar hur ofta olika 
fenomen har omnämnts. Alternativet ”bästa” egenskaper fick 347 
omnämnanden, medan ”sämsta” fick 321 omnämnanden.  
 
Figur 7a. "Vad är det bästa med att bo i Gamlestaden/Kviberg/ Bellevue?” 
(antal omnämnanden) 

 

Den aspekt som toppar bästa-listan är att det är ”nära till centrum och 
till naturen”, tveklöst är det ett stort värde för de boende att ha till-
gång till båda dessa kvaliteter samtidigt. På andra plats följer att det 
är bra ”kollektivtrafikförbindelser till centrum”, lekområden för bar-
nen, lugn och ro och ”nära till allt”. På tredje plats kommer ”nära till 
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Kapitel 4: Trygghet och oro 
 
 

 
 
Föregående kapitel indikerade att det fortfarande finns en hel del 
källor till oro och otrygghet kvar i Gamlestaden. Enkätens andra 
avsnitt fördjupade sig i dessa frågor, vars resultat redovisas i detta 
kapitel.  

 
Figur 8. ”Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du 
dig då?” 

 

Kommentar: Minsta antal svarspersoner var 338 personer (år 2008).  
 
I figur 8 visas utvecklingen över tid, ”om [svarspersonen] går ut 
ensam sent en kväll…”, vilket visar att den uppfattade tryggheten 
ökade successivt 2001 – 2015, men föll tillbaka något under de sista 
åren 2015 – 2021. I linje med vedertagen forskning uppfattar män sig 
betydligt mer trygga jämfört med kvinnor, 61 procent av männen 
uppfattar sig vara trygga, medan endast 42 procent av kvinnorna år 
2021, se fråga 8a och 8b nedan.  
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stadsdelen, är det 14 personer som omnämner ett direkt missnöje med 
nybyggnationer och förtätning i stadsdelen. Detta missnöje förefaller 
inte vara omfattande – även om det är givetvis viktigt för de personer 
som berörs – men frågor om brottslighet, otrygghet, nedskräpning, 
service som saknas förefaller vara betydligt mer vanliga exempel på 
svagheter i Gamlestaden, Kviberg och Bellevue.  

Summering livet i Gamlestaden år 2021 
Livet i Gamlestaden uppfattas av de som har deltagit i Gamlestads-
undersökningen 2021 som relativt stabilt, jämfört med både åren 2015 
och 2008, den kraftiga befolkningsökningen till trots. De teman som 
framkommer liknar de utmaningar man har kämpat med länge, och 
kan sammanfattas enligt följande: 

 
• Gamlestadsborna är allmänt sett mycket nöjda med att bo i 

stadsdelen, och stadsdelens främsta fördelar är att det både är 
nära till naturen, idrott och friluftsliv samtidigt som det är 
nära till centrum. Stadsdelen har även goda kollektivtrafik-
anslutningar, cykelavstånd och ett attraktivt pendlingsav-
stånd, även med bil.  

 
• Det sämsta med Gamlestaden är brottsligheten och upplevd 

otrygghet, och många olika del-utmaningar som följer med 
missbrukande grupper eller individer. Utöver denna huvud-
fråga är nedskräpning, buller, trafikleder, viss brist på service 
de mest nämnda sämsta egenskaperna med stadsdelen, uti-
från de svar som svarspersonerna har angett. 
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Ofta brukar människor känna sig mer trygga i sitt eget bostadsområde 
jämfört med andra mer främmande platser. Samtidigt finns det en 
trygghetsparadox här, där olika grupper i samhället ofta upplever 
trygghet olika (2019:1 kap. 4; Ceccato 2016; Kullberg m fl 2009). 
Trygghetsparadoxen innebär att yngre generellt uppfattar sig som 
mer trygga, de äldre mer otrygga och det är vanligare att de äldre 
invånarna inte går ut kvällstid. Vi finner i materialet ett samband 
mellan trygghet kvällstid x kön på 0,19** (Pearsons r, p=<,001) till 
männens fördel, och ett motsvarande samband -0,26** (Persons r, 
p=,001) för ålder, där minustecknet indikerar att äldre är mer otrygga, 
yngre mer trygga att gå ut kvällstid i Gamlestaden (n=292 personer).  

Vi konstaterar här att det generella mönstret över tid är likartat för 
män respektive kvinnor, och att skillnaderna i upplevd trygghet mel-
lan de båda grupperna är betydande. I materialet finns också tydliga 
samband som med statistisk säkerhet visar att det finns trygghets-
skillnader i befolkningen avseende kön och ålder.   

Nästa fråga handlar om uppfattade problem i stadsdelen, och 
denna fråga har också ställts återkommande sedan 2001, med fasta 
svarsalternativ. Figur 11 a visar att nedskräpning uppfattas som det 
vanligaste problemet i stadsdelen år 2021, följt av berusade eller drogpå-
verkade personer utomhus och på tredje plats dålig belysning. På fjärde 
plats återfinns handel med narkotika och på femte plats brist på pappers-
korgar.  

Nedskräpningsproblematiken hänger samman med att stadsdelen 
präglas av många mindre fastighetsägare. Fastighetsägarnas ansvar 
för att hantera nedskräpning på och i anslutning till egen mark är om-
fattande. Det rör sig om ett ansvar som många, särskilt mindre, fastig-
hetsaktörer inte har full kunskap om. Detta särskilt eftersom många 
upplever att kommunen har minskat sitt åtagande i hanteringen av 
nedskräpning i många geografiska områden.  

Kommunen menar att de privata fastighetsägarna måste ta sitt an-
svar för sina egna tomter och mark. Till denna fråga kan läggas en 
omfattande problematik runt Bellevue marknad, där nedskräpnings-

 31 

Fråga 8a. "Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du 
dig då?" (män)  

 

Kommentar: Minsta antal svarspersoner var 153 personer (år 2008). 
 
 
 

Fråga 8b. "Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du 
dig då?" (kvinnor) 

 

Kommentar: Minsta antal svarspersoner var 171 personer (år 2008). 
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Jämfört med tidigare års undersökningar i stadsdelen förefaller pro-
blemet med berusade eller drogpåverkade personer utomhus ha minskat 
något, medan handel med narkotika har ökat. I figur 11b visas jämförel-
ser med tidigare års undersökningar, där mörka fält indikerar försäm-
ring, gråa fält indikerar en oförändrad trend medan nästan vita indi-
kerar en positiv förbättring jämfört med tidigare.  
 
Figur 11b. ”Uppfattade problem i Gamlestaden”(år 2001 – 2021) 

 

 
Kommentar: Sammanställningen bygger på kodade öppna svar. Andel, procent bygger 
på andel av de svarande som har markerat svarsalternativ som har ställts i flera 
undersökningar. Mörk trendangivelse visar att situationen har försämrats över tid, 
medelgrå trend att situationen är relativt oförändrad och ljus indikerar en förbättrad 
situation över tid.  
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frågan har blivit en följetong i stadsdelen.8 Att de boende störs av be-
rusade eller drogpåverkade personer, eller av öppen handel med narko-
tiska preparat är inget nytt i stadsdelen givet förekomsten av sociala 
boenden och invånare med denna typ av problematik. Det är dock 
värt att notera att 56 personer anger att man inte tycker att det finns 
några stora problem i stadsdelen.  
 
Figur 11a. ”Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i 
Gamlestaden så kan du markera det nedan. Flera svarsalternativ kan 
markeras.” (antal markeringar) 

 
8 Till saken hör även att stöldgods har cirkulerats på denna marknad och 
mycket emballage och annat skräp har dumpats i området (GöteborgDirekt 
2021.04.28; GP 2019.10.25; SvT, 2018-06-14), vilket har stört de boende i 
området.  
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Fråga 13a "Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din 
stadsdel?" (procent) 

 

Situationen 2008 och 2015 såg dock lite bättre ut en vad den gjorde 
2021, men det ska betonas att skillnaderna mellan åren är marginella.  

För de som svarade ja om oro att vistas på vissa platser, ombads de 
att ange vilka dessa platser är. Figur 13b visar att oron är som störst 
under viadukten vid Gamlestadstorget, följt av buss- och spårvagnshållplat-
serna vid SKF. På tredje plats kommer Bellevue industriområde.  
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Förbättringarna avser även brott mot bilar eller cyklar, inbrott i bostäder, 
källare och vindar, störande grannar har blivit färre, buller har minskat, 
buskörning med bil har minskat, liksom bråk i anslutning till restauranger 
samt skadegörelser. Tänkbara förklaringar till dessa förbättringar kan 
vara att fastighetsägarna har blivit bättre på att förvalta bostäderna 
och dess tillhörande förvaringsutrymmen och gårdar. Bilar och 
motorcyklar kan möjligen vara bättre förvarade inomhus i garage 
jämfört med tidigare, men det kan finnas trender också som avgör 
varför olika typer av brott kommer och går.  

Fråga 12 handlade om svarspersonen aktivt känner sig oroad över 
att bli utsatt för något brott, och figur 12 visar att denna oro finns och 
är befogad, men att denna oro år 2021 hade minskat något jämfört 
med 2015.  

 
Figur 12. "Känner du dig orolig för att bli utsatt för något brott i ditt 
bostadsområde?" 

 

Frågan följdes upp men huruvida svarspersonen kände sig orolig för 
vissa specifika platser i Gamlestaden, och den farhågan visade sig 
befogad, även om den var något lägre år 2021 jämfört med 2001–2005.  
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Fråga 13a "Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din 
stadsdel?" (procent) 
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Figur 14. "Tror du att brottsligheten i Gamlestaden har ökat eller minskat 
under de senaste två åren?" 

 

 
Detta är inte en bekräftelse på att så faktiskt har skett, men de boendes 
subjektiva uppfattning i frågan är givetvis viktig. Denna uppfattning 
kan präglas av mediabevakningen, förekomst av olika brottstyper och 
av egna erfarenheter. Dock finns inte utrymme för här att närmare 
analysera orsakerna till gamlestadsbornas bedömning i detta avseende.  

Däremot har vi i undersökningen ställt frågan om svarspersoner-
nas uppfattning om ordningsvaktsinsatsen i Gamlestaden, en insats 
som har som syfte att minska småbrottslighet och öka invånarnas 
trygghet i stadsdelen (utvärderades av Norén Bretzer, 2020). I utvär-
deringen år 2020 genomfördes en mindre gatuenkät med 81 tillfrå-
gade personer, varav 34 personer kände till insatsen. Medelvärdet för 
17 kvinnor då var +3,5 och för 17 män +2,4.  

I Gamlestadsundersökningen 2021 gavs nu möjlighet att upprepa 
samma fråga igen. Utformningen var densamma vid båda undersök-
ningstillfällena, figur 15a.  
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Fråga 13b. "På vilka platser kan du ibland känna dig orolig för att vistas på?" 
(andel av svaranden som kryssar 2021, samt trend 2001-2021) 

 

Kommentar: Svart färg indikerar försämring under perioden 2001–2021, grått indikerar 
oförändrat under perioden och vitt indikerar en förbättring.  
 
 
Jämfört med tidigare undersökningar har platserna kopplade till 
svartfärgade staplar kryssats oftare av svarspersonerna år 2021. De 
platser som kopplas till vita staplar noterar en förbättring, dessa är 
utanför restaurangerna och på väg till eller från ”din” buss- och spårvagns-
hållplats i Gamlestaden. Gråa staplar kopplar till svarsalternativ som 
inte har förändrats, jämfört med tidigare undersökningar. Den 
sammantagna bilden är att fler platser i Gamlestaden upplevs som 
otrygga att vistas på, jämfört med tidigare undersökningar.  

Fråga 14 handlar mer specifikt om den bedömda brottsligheten i 
Gamlestaden, och figur 14 visar att uppfattningen bland de svarande 
år 2021 är att 18 procent menar att den har ökat, och 29 procent menar 
att den är i stort sett oförändrad. Dessa två grupper tillsammans utgör 
en större andel av de svarande jämfört med något av de tidigare 
undersökningsåren, totalt 47 procent.  
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Figur 14. "Tror du att brottsligheten i Gamlestaden har ökat eller minskat 
under de senaste två åren?" 
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Fråga 13b. "På vilka platser kan du ibland känna dig orolig för att vistas på?" 
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Summering trygghet och oro i Gamlestaden 2021 
Det finns både en trygghet och en oro i Gamlestaden, där omkring 50 
procent av de boende känner sig otrygga eller avstår från att gå ut sent 
en kväll. Under åren 2001–2005 var det dock 60 procent av de boende 
som kände sig otrygga på kvällen, eller till och med avstod från att gå 
ut, så en viss förbättring har skett i detta avseende.  

 
• Kvinnor upplever oftare otrygghet på kvällen, eller till och 

med avstår från att gå ut. Samma gäller även äldre personer.  
 

• De vanligast nämnda problemen i stadsdelen är primärt ned-
skräpning, berusade och drogpåverkade personer utomhus, dålig be-
lysning samt öppen handel med narkotika. Beroendeproblemati-
ken är frågor som stadsdelen har kämpat med länge, men nå-
got färre angav detta ämne jämfört med föregående under-
sökningar. Däremot har både nedskräpning och öppen handel 
med narkotika seglat upp i täten av problem, medan de var be-
tydligt mindre omfattande i tidigare undersökningar.  
 

• Viadukten vid Gamlestadstorget är den mest angivna otrygga 
platsen, liksom hållplatserna vid SKF och Bellevueområdet. 
Ett flertal platser i stadsdelen upplevdes otrygga av fler per-
soner 2021, jämfört med tidigare undersökningar. Färre angav 
dock otrygghet vid restaurangerna eller vid ”den egna” buss-
hållplatsen”, jämfört med tidigare.  

 
• Svarspersonerna i Gamlestadsundersökningen 2021 fick även 

göra en skattning av brottsligheten i området under de sen-
aste två åren, och bedömningen att brottsligheten har ökat el-
ler att brottsligheten är oförändrad var sammantaget högre 
2021 än något tidigare undersökningsår. Vad denna subjek-
tiva bedömning beror på fördjupas dock inte närmare i denna 
rapport.  

 

 39 

Figur 15a. Frågeinstrument för bedömning av insats med ordningsvakter 
 

 

 
I Gamlestadsundersökningen 2021 var det 191 personer av totalt 395 
svarande som inte kände till ordningsvaktsinsatsen, vilket motsvarar 
48 procent. Genom att beräkna medelvärden för kvarvarande 204 
personer, var medelvärdet totalt i gruppen +2,9, med ett medelvärde 
+3,0 för kvinnor (n=107) och +2,8 för män (n=97). Tendensen i båda 
undersökningarna står sig, det vill säga att allmänheten är mer positiv 
än negativ till insatsen – om man nu har noterat den. Kvinnor är också 
något mer positiva, jämfört med män, men både män och kvinnor är 
överlag positivt inställda till ordningsvakterna. En sammantagen 
figur 15 visar att andelen av de svarande som är negativa är endast 4 
procent, medan de neutrala är 20 procent och 76 procent är positiva.  
 
Figur 15. "Vilken uppfattning har du om insatsen med ordningsvakter i 
Gamlestaden?" 

 

Kommentar: Totalt 204 personer markerade på svarsskalan var mellan -5 och +5, där -5 
motsvarade ”ogillar starkt” och +5 motsvarade gillar starkt. Alternativet 0 motsvarade 
”varken gillar eller ogillar”. Därutöver svarade 191 personer att de ”känner inte till” in-
satsen.  
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Gamlestaden?" 
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Kapitel 5: Service och handel 
 

 
 

Frågor om handel och service av olika slag är förstås viktigt att analy-
sera när man talar om platsutveckling. På frågan Hur nöjd är du med 
utbudet av service och handel i Gamlestaden? svarar ett flertal att man är 
mycket nöjd eller ganska nöjd. Skillnaden är ganska betydande gente-
mot år 2015 då 37 procent var mycket eller ganska nöjda, vilket ska 
jämföras med 68 procent år 2021. Detta är en tydlig förbättring.  
 
 
Figur 16. ” Hur nöjd är du med utbudet av service och handel i Gamlestaden? 
(inkl  Bellevue och Kviberg)” 
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• Gamlestadsborna är sammantaget positivt inställda till ord-
ningsvaktsinsatsen. Av de svarande var det 48 procent som 
inte kände till den, men av de 52 procent som gjorde det var 
stödet överlag +2,9 på en skala mellan -5 och +5. Det innebär 
att de flesta som känner till insatsen har kryssat +3 på skalan, 
vilket får räknas som ett mycket gott betyg för insatsen i stort. 

 
De boende i Gamlestaden är både nöjda med sin stadsdel, som vi såg 
i kapitel 3, samtidigt som halva befolkningen har en oro att gå ut 
kvällstid eller inte gör det alls. Drogproblematiken kvarstår att arbeta 
med, men möjligen stör beroendegrupperna inte hyresgäster i samma 
utsträckning som tidigare år. Nedskräpningsfrågorna har kommit att 
bli kanske den allra viktigaste frågan för gamlestadsborna, i alla fall 
omnämndes den av flest personer år 2021.  
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Figur 18. "Var handlar du mat till hemmet, och hur ofta?" (medelvärde bland 
svarande) 

 

Kommentar: Svarsalternativen var: 1=Någon gång under senaste året; 2=Någon gång 
i halvåret; 3=Någon gång i kvartalet; 4=Någon gång i månaden; 5=Någon gång 
i veckan; 6=Flera gånger i veckan. Antal svar var mellan 77 och 370 beroende på del-
fråga.  
 
Frågan om Service och handel arbetar fastighetsägarna med löpande, 
och dialogen med de boende i Gamlestaden är mycket viktig i detta 
avseende. Därför ställdes även den öppna fråga 19, ”Vilken eller vilka 
butiker eller service saknar [svarspersonen] i Gamlestaden? (inkl. Bellevue 
och Kviberg)”. Ett urval av bredden i svarsalternativ som inkom var 
följande:  
 

– 7-eleven, Cirkle K/OKQ8 eller Preem, Bankservice, café. 

– Bageri, yogastudio, konserlokal. 

– Bankomat vid SKF Hållplatsen/ Bankkontor (…) saknar jag! 

– Blomsteraffär, Hudvård, Frisör etc. Samtliga handikappanpassade så 
man kan komma in med rullstol. 

– Bokhandel, klädaffär, smyckesbutik, hantverksbutik (material till hant-
verk). 

– Bra mataffär, bra resturanger, caféer där det är trevligt att sitta, detalj-
handel (t.ex. skor, sport, hobby, inredning etc.), bra frisörer. 
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Även nöjdheten med utbudet av restauranger i Gamlestaden- Bel-
levue och Kviberg har förändrats till det bättre, från 42 procent av de 
svarande som var mycket eller ganska nöjda år 2015, till 63 procent år 
2021. 
 
Figur 17. "Hur nöjd är du med utbudet av restauranger i Gamlestaden? (inkl  
Bellevue och Kviberg)" 

 

Kommentar: Totalt 385 personer besvarade frågan.  
 
 
En aspekt av handel och service är förstås utbudet av mataffärer, och 
i fråga 18 ombads svarspersonerna att besvara hur ofta de handlar i 
olika mataffärer i Gamlestaden eller i dess anslutning. I figur 18 finner 
vi att Coop i Gamlestaden är den vanligast förekommande 
mataffären, tätt följd av Willys på Gamlestadsvägen samt Lidl i 
Kviberg. Att handla över nätet har också tillkommit som alternativ.  

Att jämföra med undersökningen 2015 låter sig inte riktigt göras 
här då svarsskalan då var annorlunda.  
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och till sig själv. Restaurangförslagen spänner mellan mer mexikanskt, 
sushi, fisk, italienskt med mera. Fler ”fina” restauranger önskas, lik-
som bättre ölsortering. Många önskar att den befintliga Coop borde få 
mer konkurrens av en bra ICA, helst inom gångavstånd. Och försla-
gen som anknyter till invånarnas fritidsaktiviteter visar sig här också, 
förslag på lekplats, utegym, pumpservice till cyklar, kanotuthyrning 
och en skateboardbutik – för alla skejtare som kommer till Bunkeber-
get för att åka skateboard eller inlines. Alla synpunkter och förslag är 
lika viktiga.   

Fråga 20 handlade om nöjdhet eller missnöjdhet med transportmöj-
ligheterna till och från stadsdelen, här blev medelvärdet +3,8 på en 
skala mellan -5 och +5, vilket också får anses vara ett mycket gott be-
tyg för stadsdelens tillgänglighet. Frågan besvarades av 389 personer 
och resultatet visas i figur 20 nedan.  
 
Figur 20. "Som privatperson, hur nöjd eller missnöjd är du generellt med 
transportmöjligheterna till och från stadsdelen?" (antal kryss) 

 

 

Kommentar: Totalt besvarades frågan av 389 personer, och medelvärdet var +3,8.  
 
I fråga 21 ville vi undersöka olika kvaliteter i området Gamlestaden, 
och motsvarande fråga ställdes även i den Västsvenska SOM-
undersökningen 2021. Figur 21 visar att medborgarna i Gamlestaden 
var minst nöjda med svarsalternativen kulturutbudet (-21) och 
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– Can't think of anything, maybe hardware store. 

– City gross, ICA, mysiga cafeér, bageri, små butiker typ second hand, 
retro. 

– Clas Ohlson, Pub med stort ölutbud, restauranger mot vattnet. 

– Cykelservice, bokhandel, kläd-skobutik, caféer. 

– Det breda utbudet av allt som du behöver som person, i hemmet, utom-
hus, på tomten, bilen, husdjuret - allt är så utspritt som du måste åka 
till. 

– Är huvudsakligen rätt nöjd med utbudet. Saknar iofs en del butiker som 
fanns förr: Köttbutiken (tidigare Fiskbutiken) vid Holländarplatsen, 
Rambaldi (som den var förr), Järnhandeln, GÖFAB - men, om det inte 
bar sig så gjorde det inte det. 

– Det vore gott med ett bra sushiställe. 

– En bra frukt och grönt-affär närmare Gamlestan än Bellevue marknad. 

– En bra inhägnad lekplats, utegym. 

– Sportbutik, pumpservice till cykel. 

– Kläder, skor, heminredning, presentshop. 

– Pubar med gott ölsortiment. 

– En prisvärd butik inom gångavstånd […]. Det är tur att jag har bil 
som kan storhandla. 

– Fin restaurang på högsta våningen på resecentrum. 

– Fler härliga restauranger, allmän uppstädning av befintliga butiker. 

– Inget direkt. Möjligtvis en mysig ”presentbutik” eller kanotuthyrning. 

– Skateboardbutik hade varit kul. 

Det finns med andra ord många goda förslag att välja mellan. Av ser-
vice som saknas är det framför allt bankomat- och bankservice som 
nämns, någon nämner även apotek (som redan finns). Antalet förslag 
på detaljvaruförsäljare är till synes lång – till hemmet, bilen, husdjuret 
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Göteborgarna är även mer nöjda med närheten till matbutiker och service 
(+71 gentemot +43) samt med närheten till fritidsaktiviteter (+62 jämfört 
med +48 för gamlestadsborna). Däremot är gamlestadsborna något 
mer nöjda med närheten till vårdcentral (+75 gentemot +71).  

Gamlestadsborna är mer nöjda än göteborgarna med tillgänglig-
heten med cykel (+71/+69), tillgängligheten med bil (+62/+60) samt till-
gången till kollektivtrafik (+88/+75).  

Redovisningen visar i stort att gamlestadsborna är nöjda med kva-
liteterna i sin stadsdel, som i många avseenden ligger i paritet med 
situationen i hela Göteborg. Kulturutbudet och kvaliteten på de lokala 
skolorna är de kvalitetsaspekter som ligger sämst till hands, men som 
utgör politiska prioriteringsfrågor.  

Summering service och handel i Gamlestaden 2021 
Nöjdheten med utbudet av service och handel har ökat i Gamlestaden 
sedan 2015. Det gäller även utbudet av restauranger. Olika 
möjligheter finns för dagligvaruhandel, lite beroende av om man har 
tillgång till bil eller ej. Coop nämns oftast som plats för inköp, tätt följt 
av Willys på Gamlestadsvägen och Lidl i Kviberg. Mat handlas även 
i andra stadsdelar eller över nätet. Det finns många olika förslag på 
hur handel och service i stadsdelen skulle kunna vidareutvecklas.  

De flesta svarspersoner är mycket nöjda med transportmöjlighet-
erna till och från Gamlestaden, och när vi mäter stadsdelens kvaliteter 
faller även olika kommunikationsmöjligheter (cykel, bil, kollektivtrafik) 
väl ut. I dessa avseenden är gamlestadsborna mer nöjda jämfört med 
göteborgarna. Även tillgång till vårdcentral bedöms vara bättre av gam-
lestadsborna jämfört med vad göteborgarna bedömer i stort. De svag-
aste kvalitetsegenskaperna i stadsdelen är tillgången till kulturutbud 
samt de lokala skolornas kvalitet.   

 47 

kvaliteten på de lokala skolorna (+3). Aktiviteter för ungdomar bedöms 
positivt av gamlestadsborna (+28), liksom tryggheten (+35), men här 
finns inga motsvarande jämförelsealternativ för hela Göteborg.  

 
Figur 21. ” Vad anser du om följande i bostadsområdet där du bor?” 
(medelvärde) 

 

Kommentar: Svarsalternativen var följande: Mycket bra (kodning 100), Ganska bra (50), 
Varken bra eller dåligt (0), Ganska dåligt (-50) och Mycket dåligt (-100). Även alterna-
tivet Ingen uppfattning kunde markeras. Minst 378 personer besvarade frågorna i Gam-
lestadsundersökningen 2021, och mellan 370 och 739 göteborgare besvarade de frågor 
som ingick i den Västsvenska SOM-undersökningen 2021.  
 
Göteborgarna är mer nöjda jämfört med de boende i Gamlestaden 
med gemenskapen bland de boende (+30 gentemot +19) och närhet till na-
tur (+66 gentemot +45). Göteborgarna menar att tillgängligheten för 
funktionshindrade är bättre överlag i staden jämfört med vad gamle-
stadsborna bedömer för den egna stadsdelen (+30 jämfört med +13). 
Skattningarna är dock gjorda av hela befolkningarna i Göteborg, re-
spektive i Gamlestaden, inte av gruppen funktionsnedsatta specifikt, 
även om de kan ingå som delmängder i nämnda populationer.  
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kvaliteten på de lokala skolorna (+3). Aktiviteter för ungdomar bedöms 
positivt av gamlestadsborna (+28), liksom tryggheten (+35), men här 
finns inga motsvarande jämförelsealternativ för hela Göteborg.  

 
Figur 21. ” Vad anser du om följande i bostadsområdet där du bor?” 
(medelvärde) 

 

Kommentar: Svarsalternativen var följande: Mycket bra (kodning 100), Ganska bra (50), 
Varken bra eller dåligt (0), Ganska dåligt (-50) och Mycket dåligt (-100). Även alterna-
tivet Ingen uppfattning kunde markeras. Minst 378 personer besvarade frågorna i Gam-
lestadsundersökningen 2021, och mellan 370 och 739 göteborgare besvarade de frågor 
som ingick i den Västsvenska SOM-undersökningen 2021.  
 
Göteborgarna är mer nöjda jämfört med de boende i Gamlestaden 
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tur (+66 gentemot +45). Göteborgarna menar att tillgängligheten för 
funktionshindrade är bättre överlag i staden jämfört med vad gamle-
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Skattningarna är dock gjorda av hela befolkningarna i Göteborg, re-
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75
60

69

71
71

62

30
35

66

30
28

88
62

71

43
75

48

13

45

19

-21
3

-100 -50 0 50 100

Tillgången till kollektivtrafik
Tilgängligheten med bil

Tillgängligheten med cykel

Närheten till matbutiker och service
Närheten till vårdcentral

Närheten till fritidsaktiviteter

Tillgängligheten för funktionshindrade
Tryggheten

Närhet till natur

Gemenskapen bland de boende
Aktiviteter för barn och ungdomar

Kulturutbudet
Kvaliteten på de lokala skolorna

Gamlestaden Göteborg



44

Gamlestaden 2021. En medborgarundersökning i Gamlestaden, Göteborg

 50 

Figur 22a. ”Det byggs mycket i Gamlestaden nu, och mer är på gång. Hur 
väl känner du till planerna för nybyggnation i området?” 

 

Kommentar: Vet ej-alternativet ingick endast i undersökningen 2021. Antal svarande 
2015 var 385 personer, år 2021 ingick 400 personer som besvarade frågan.  
 
Jämfört med 2015 var det fler svarspersoner som hade kännedom om 
byggnadsplanerna år 2021, 23 procent svarade mycket eller ganska väl 
år 2015, vilket kan jämföras med 34 procent som svarade mycket eller 
ganska väl år 2021. Kännedom om nybyggnationerna hade klart ökat 
år 2021. Den största gruppen vid båda undersökningstillfällena var de 
som till viss del kände till nybyggnationsplanerna (60 procent år 2015 
respektive 48 procent år 2021). Grupperna som inte alls kände till 
byggnadsplanerna var 17 procent år 2015 respektive 13 procent år 
2021. I undersökningen år 2021 hade även svarsalternativet vet ej, ej 
viktigt för mig tillfogats, vilket tillsammans med gruppen som svarade 
inte alls är ungefär lika stor som gruppen som svarade inte alls år 2015. 
Det ligger nära till hands här att det nyinsatta svarsalternativet i 2021 
års undersökning bidrar till en intern omfördelning av svar, det vill 
säg att 13 procent plus 5 procent tillsammans är 18 procent, vilket nära 
motsvarar gruppen som svarade inte alls år 2015.   

På fråga 22b, vad svarspersonen tycker om nybyggnationerna i stads-
delen var 79 procent helt eller övervägande positiva år 2015, och år 2021 
var 82 procent helt eller övervägande positiva. Andelen negativa år 2015 
var 3 procent och andelen negativa ökade år 2021 till 7 procent. 
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Kapitel 6: Nybyggnation och 
information 
 

 
 

Göteborg befinner sig i sin helhet i en expansiv byggnationsfas. Redan 
i Översiktsplanen 2008 (ÖP 2008-10-28) beskrevs hur Göteborgs-
regionen växer, och hur stadens kärna ska förstärkas med 30 000 nya 
boende och 40 000 arbetsplatser. Detta är också bakgrunden till den 
expansion som under senaste decenniet har pågått i Gamlestaden, och 
som fortfarande pågår. I de områden som betecknas som mellanstaden 
rekommenderar planen kompletterande, blandad bebyggelse, för-
tätning och kraftsamling kring olika transportstråk. Det är den 
utvecklingen vi nu ser ta form.  

Ett exempel är det nya resecentrumet som började byggas år 2016 
och som stod färdigt 2018.  Ett flertal flerbostadshus har också tillkom-
mit i stadsdelen under de senaste åren, och på stadsbyggnadskontoret 
planeras det för ytterligare tillskott och förändringar av stadsdelen.  

Tre frågor ställdes i Gamlestaden 2021 som handlade om invånar-
nas kännedom om byggnadsplanerna, vad man tycker om nybyggnation-
erna samt om svarspersonerna haft tillgång till information om byggpla-
nerna. Resultaten på dessa frågor redovisas nedan.  
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Figur 22a. ”Det byggs mycket i Gamlestaden nu, och mer är på gång. Hur 
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Figur 22c. "Tycker du att du har tillgång till den information du vill ha om 
planerna för nybyggnation?” 
 

  
Kommentar: År 2015 ställdes frågan lite annorlunda. Då ställdes frågan ”Tycker du att 
du har tillgång till den information du vill ha om det som planeras?” Samma svars-
skala användes både 2015 och 2021. Antal svarande år 2015 var 384 personer och antal 
svarande år 2021 var 392 personer.  
 
 
Vid båda undersökningstillfällena angav 40 procent att de vet hur de 
får tag på den information de behöver, 50–45 procent svarade i respektive 
undersökning att de inte vet tillräckligt om vad som planeras och att de vill 
veta mer. Därtill svarade 10-15 procent i respektive undersökning att 
de ändå inte är intresserade. Sammantaget finns det här ett behov av att 
underlätta för ytterligare informationsspridning om kommande 
byggplaner.  

Fråga 22c följdes upp med en ny fråga, om hur svarspersonerna 
helst skulle vilja få information om nybyggnationen i Gamlestaden.  
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Sammantaget var en bred majoritet av de svarande övervägande eller 
helt positiva till nybyggnationerna.  

 
Figur 22b. "Vad tycker du om nybyggnationerna i stadsdelen?" 

 

Kommentar: År 2015 ställdes frågan lite annorlunda. Då var frågan ”Tycker du att pla-
nerna för nybyggnation i Gamlestaden är övervägande positiva eller övervägande ne-
gativa för stadsdelen?” Svarsalternativen 2015 var Helt positiva, Övervägande positiva, 
Helt negativa samt Vet ej. Antalet svarspersoner år 2015 var sammanlagt 385 personer, 
och antalet svarande år 2021 var totalt 397 personer.  
 
Den tredje delfrågan handlade om svarspersonernas tillgång till 
information gällande planer för nybyggnationer, och här svarade 50 
procent av svarspersonerna att de inte hade tillräcklig information år 
2015, men denna andel minskade till 45 procent i undersökningen år 
2021.  
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Summering av nybyggnation och information 
Kännedomen om nybyggnationerna i stadsdelen Gamlestaden är god, 
och har ökat sedan år 2015. I undersökningen 2021 kände 34 procent 
till planerna mycket väl eller ganska väl, och ytterligare 48 procent 
angav kännedom till viss del. 18 procent av de svarande angav svars-
alternativet inte alls eller att de inte visste, eller saknade intresse. Sam-
mantaget kan sägas att fyra av fem gamlestadsbor är insatta i ombygg-
nadsfrågorna till viss del, eller mer.  

På en rak fråga om vad svarspersonerna år 2021 tycker om om-
byggnationerna är 82 procent övervägande positiva och 18 procent är 
negativa eller vet ej. År 2015 var motsvarande resultat 79 procent po-
sitiva och 21 procent negativa eller utan åsikt. Därmed kan vi konsta-
tera att fyra av fem gamlestadsbor som besvarade enkäten 2021 är po-
sitivt inställda till nybyggnationerna i stadsdelen. Två av fem vet 
också hur de får tag i information om nybyggnationerna, ytterligare 
drygt två och av fem (eller 45 procent) vet inte tillräckligt och vill veta 
mer. 15 procent är inte intresserade.  

Vad gäller hur man önskar få mer information, önskar flertalet via 
nyhetsbrev i brevlådan (54 procent år 2021). Därefter önskas inform-
ation via Göteborg stads hemsida samt via sociala medier.  

Många öppna svar gällande stadsdelens förändring och utveckling 
har inkommit, närmare bestämt 161 stycken, både negativa och posi-
tiva. Dessa återges i sin helhet i Appendix 2.   
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Figur 23. "Hur skulle du vilja få information om nybyggnationen?" 

 

Kommentar: År 2015 besvarades frågan av 387 personer. År 2021 besvarades frågan av 
396 personer.  
 
 
Resultaten visar att de boende i Gamlestaden i första hand helst vill 
ha information genom nyhetsblad i brevlådan (70 procent år 2015, 54 
procent år 2021). Detta gäller både undersökningen 2015 och 
undersökningen 2021, men alternativ som kommer i andra eller tredje 
hand skiftar mellan undersökningarna. År 2015 önskade 32 procent 
mer rapportering i massmedier (andra plats, 2015) samt nyhetsbrev per e-
post (tredje plats, 2015). År 2021 kom information via Göteborgs stads 
hemsida på andra plats, och på tredje plats kom information via sociala 
medier. Detta är mycket värdefull information för stadsbyggnads-
kontoret i Göteborgs Stad samt övriga aktörer som är involverade i 
olika slags byggprocesser i Gamlestaden.  

En sista öppen fråga löd ”Har du ytterligare tankar om nybyggnation-
erna i Gamlestaden? (inkl. Bellevue och Kviberg)”. Här kom det in många 
olika slags tankar, som återges i obearbetad form i Appendix 2. Cita-
ten visar att det dels finns en oro för gentrifiering i Gamlestaden, tät-
heten ökar och parkeringsytor minskar. Dels finns det många positiva 
synpunkter med aktiva förändringsförslag. Flertalet av synpunkterna 
förefaller vara konstruktiva förslag till förbättringsmöjligheter i stads-
delen.  
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Detta resultat är likvärdigt med de nivåer som uppmättes 2015 med 
en lite annan fråga. Då var frågan följande: Vilka transportmedel använ-
der du dig av minst en gång per vecka på väg till och från ditt bostadsområde? 
Svar angavs då med ett kryss för de transportmedel som användes 
minst en gång i veckan, och resultatet i den undersökningen var att 81 
procent av de svarande åkte spårvagn minst en gång i veckan, 47 pro-
cent åkte bil minst en gång i veckan och 35 procent promenerade 
minst en gång i veckan. Motsvarande resultat för cykel och buss var 
28 procent respektive 27 procent). Eftersom frågorna utformades på 
lite olika sätt vid de två tillfällena kan endast en grov jämförelse göras, 
men huvudmönstret är att spårvagn, egen bil eller promenad är de 
vanligaste transportmedlen både 2021 och 2015. En tendens i materi-
alet indikerar att promenerandet kan ha blivit vanligare än att åka 
med egen bil, men skillnaderna är för små i dessa material för att 
kunna fastställa resultatet med statistisk säkerhet.  

Hur nöjda är då Gamlestadens resenärer med olika transportalter-
nativ? Resultatet visas i figur 24b nedan.  
 
Figur 24b. ”Hur nöjd är du med de transportmedel du använder?” (2021) 

 
 
Kommentar: Följande svarsalternativ angavs: Mycket nöjd (=100), Ganska nöjd (=50), 
Varken nöjd eller missnöjd (=0), Ganska missnöjd (=-50), samt Mycket missnöjd  
(=-100). Svarsalternativet Ej aktuellt var också inkluderat. Mellan 113 personer och 364 
personer har besvarat svarsalternativen.   
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Kapitel 7: Rörlighet och trans-
porter 
 

 
 
 

Hur de boende i Gamlestaden transporterar sig, och hur nöjd man är 
med olika transportalternativ är två centrala frågor i detta kapitel. I 
nedanstående figur 24a har vi frågat om vilka trafikslag gamlestads-
borna använder – och hur ofta.  

 
Figur 24a. ”Vilka transportmedel använder du, och hur ofta? (när det inte är 
pandemi)” (2021) 

 

Kommentar: Följande svarsalternativ angavs: 1=Någon gång per år; 2=Någon gång i 
halvåret; 3=någon gång i kvartalet; 4=någon gång i månaden; 5=någon gång i veckan; 
6=flera gånger i veckan. Lägst antal svarande var 118 personer. Antal svarande på al-
ternativen bilpool och elsparkcykel var för få för att kunna redovisas.  
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Detta resultat är likvärdigt med de nivåer som uppmättes 2015 med 
en lite annan fråga. Då var frågan följande: Vilka transportmedel använ-
der du dig av minst en gång per vecka på väg till och från ditt bostadsområde? 
Svar angavs då med ett kryss för de transportmedel som användes 
minst en gång i veckan, och resultatet i den undersökningen var att 81 
procent av de svarande åkte spårvagn minst en gång i veckan, 47 pro-
cent åkte bil minst en gång i veckan och 35 procent promenerade 
minst en gång i veckan. Motsvarande resultat för cykel och buss var 
28 procent respektive 27 procent). Eftersom frågorna utformades på 
lite olika sätt vid de två tillfällena kan endast en grov jämförelse göras, 
men huvudmönstret är att spårvagn, egen bil eller promenad är de 
vanligaste transportmedlen både 2021 och 2015. En tendens i materi-
alet indikerar att promenerandet kan ha blivit vanligare än att åka 
med egen bil, men skillnaderna är för små i dessa material för att 
kunna fastställa resultatet med statistisk säkerhet.  

Hur nöjda är då Gamlestadens resenärer med olika transportalter-
nativ? Resultatet visas i figur 24b nedan.  
 
Figur 24b. ”Hur nöjd är du med de transportmedel du använder?” (2021) 

 
 
Kommentar: Följande svarsalternativ angavs: Mycket nöjd (=100), Ganska nöjd (=50), 
Varken nöjd eller missnöjd (=0), Ganska missnöjd (=-50), samt Mycket missnöjd  
(=-100). Svarsalternativet Ej aktuellt var också inkluderat. Mellan 113 personer och 364 
personer har besvarat svarsalternativen.   
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Summering rörlighet och transporter i Gamlestaden 
Gamlestadens boende transporterar sig oftast genom att promenera, 
ta bil eller spårvagn. Även cykel, buss och pendeltåg används, men i 
lägre omfattning. Elsparkcykel och bilpool används också, men då få 
svarade på dessa svarsalternativ kan vi endast säga att användnings-
graden av dessa alternativ är betydligt lägre.  

Nöjdheten med transportmedlen visar ungefär samma mönster 
som nyttjandegraden av dem; nöjdheten är som högst för promenad, 
att åka egen bil eller cykel. Därefter följer en viss lägre nöjdhet med 
att åka kollektivt, dvs med pendeltåg, buss eller spårvagn. Många 
kvalitativa svar i enkäten indikerar även ett visst missnöje med att åka 
kollektivt, särskilt i rusningstid. Sammantaget är nöjdheten dock 
minst Ganska nöjd, vilket får betraktas som ett mycket gott betyg.  
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Merparten av de svarande är mer positivt nöjda än negativt, vilket 
överlag är ett gott betyg för de olika transportslagen. Mest nöjd är de 
svarande med att promenera (+68) eller köra egen bil (+68), men alter-
nativet cykel ligger inte långt efter (+63). Även nöjdheten med pendel-
tåg, buss och spårvagn är förhållandevis god (+52, +51 respektive +50). 
Antalen svarande för alternativen bilpool eller elsparkcykel är inte till-
räckligt många för att kunna redovisas.  

Sammantaget får vi samma mönster för nöjdheten med olika tra-
fikslag i förhållande till den faktiska användningen (figur 24b jämfört 
med figur 24a). Möjligen ligger användandet av spårvagn högre jäm-
fört med hur nöjd man är med transportmedlet.  

Att parkera där man bor 
I fråga 25b ställdes frågan ”Anser du att det går att parkera en bil där 
du bor?”. I fråga 25a ställdes frågan om svarspersonen hade funkt-
ionshinder eller ej. Vad BID Gamlestaden ville veta var främst om de 
boende i Gamlestaden som har funktionshinder, hur de uppfattade 
tillgången till parkeringsmöjligheter nära bostaden?  

Frågan är svår att besvara då antalet personer med funktionshinder 
som äger bil endast var tre personer, och det är för litet underlag för 
att kunna göra någon analys. 17 personer svarade att de hade funkt-
ionshinder med att de inte ägde någon bil. Av 46 personer som sva-
rade att de inte hade funktionshinder och att de hade bil var det totalt 
19 personer som svarade att det alltid går att parkera där man bor, och 
15 svarade ja, ibland. Endast 4 svarade nej, nästan aldrig och 8 svarade 
att de inte hade någon uppfattning.  

Det sammantagna intrycket är att vi i princip har ett för litet 
material för att kunna uttala oss om eventuella svårigheter att parkera 
där man bor – särskilt för gruppen med rörelsehinder. Tendensen pe-
kar på att det inte finns något utbrett problem i frågan, men att fördju-
pade studier behöver göras för att kunna uttala sig med större säker-
het i detta avseende.  
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Avslutning 
 
Att utveckla en plats kräver en viss form av koordinering, annars går 
utvecklandet lätt åt var sina håll – ofta motstridiga sådana. Behovet av 
en mer koordinerad platsutveckling blev tydlig i Gamlestaden vid 
1990-talets slut och 2000-talets början, en plats som många olika 
kriminella och socialt utsatta grupperingar vid den tidpunkten i 
tilltagande grad gjorde till sin.  

Responsen kom främst från fastighetsägare i stadsdelen, dessa gick 
samman och bildade Fastighetsägare i Gamlestaden, som nu två de-
cennier senare verkar tillsammans med Göteborgs Stad med flera 
inom partnerskapet BID Gamlestaden. Arbetet för att stärka livsförut-
sättningarna i stadsdelen löper på, det stannar aldrig upp. Men inne-
hållet i verksamheten kan se olika ut från år till år, beroende på vilka 
behov som för närvarande gör sig påminda.  

Styrkorna hos BID Gamlestaden är flera, men en viktig sådan är att 
man har mätt vad befolkningen i Gamlestaden uppfattar som viktiga 
styrkor och svagheter i stadsdelen sedan 2001. Få stadsdelar i Sverige 
har motsvarande kvalitet i data och information som Gamlestaden 
har. Datamaterialet innebär att BID Gamlestaden kan variera sina in-
satser efter hand, och även få ett kvitto på när man har stadsdelens 
invånare med sig, eller inte. Platsutveckling behöver kunna ta ett lång-
siktigt ansvar och inte släppa greppet, och kunna utveckla staden till 
en hållbar plats – för alla invånare.  

Dialogen och samtalen om de resultat som redovisas i denna rap-
port hoppas jag kommer till nytta för såväl BID Gamlestaden som för 
allmänheten i Gamlestaden i stort. Lycka till med fortsättningen – som 
förhoppningsvis även fortsatt kommer ”inifrån” stadsdelen.  
 

Tack för att jag fick dela er resa denna gång!  
 
Hälsningar,  
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A. ALLMÄNNA FRÅGOR OM LIVET I GAMLESTADEN, GÖTEBORG 
 

Fråga 1. Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i Gamlestaden/Kviberg/Bellevue? 
   Mycket bra   Ganska bra Inte särskilt bra             Inte alls bra 
        
 

 

Fråga 2. Hur länge har du bott i Gamlestaden/Kviberg/Bellevue? 
 

  0-1 år   1-5 år    5-10 år       10 år eller mer 
      
 

 

Fråga 3. Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever? 
 

         Mycket nöjd   Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd 
      
 

 

Fråga 4a. Hur god är din kontakt med dina grannar? 
 

  Mycket god   Ganska god Inte särskilt god  Inte alls god 
      
 

 

       4b. Om du behöver hjälp med något i vardagen, har du då grannar som du kan be om hjälp? 
 

       Jag behöver inte 
  Ja, många                 Ja, någon enstaka      Nej   hjälp med något 
      
 

 

Fråga 5. Skulle du rekommendera en vän att flytta till Gamlestaden? 
 

    Ja  Nej          Vet ej 
       
 

 

Fråga 6a. Har du planer på att flytta från Gamlestaden? 
 

      Ja   Nej  
       Gå vidare till fråga 7.  
 

 

       6b. Vad beror dina planer på att flytta från Gamlestaden på? 
 

  Jag/familjen behöver större bostad   Brottslighet och otrygghet i området 
  Arbete på annat ställe      Andra orsaker:___________________ 
  Nybyggnationerna förändrar stadsdelen       _______________________________ 
 

 

 

 
 

Fråga 7. Vad är det bästa med att bo i Gamlestaden/Kviberg/Bellevue? 
 Svar:        

         
 

 

 Vad är det sämsta med att bo i Gamlestaden/Kviberg/Bellevue? 
 Svar:        
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B. TRYGGHET OCH ORO 
 

Fråga 8. Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du dig då?  
 

  Trygg      Otrygg  Går ej ut 
     
 
 

 

Fråga 9. Händer det att du låter bli att åka buss eller spårvagn för att du känner dig otrygg? 
 

 

                       Jag åker aldrig buss eller spårvagn,  
    Ja         Nej  men av andra orsaker 
     
 

 

Fråga 10a. Har du körkort och äger en bil? 
     Ja, jag har   Ja, jag har Nej, jag har 

 körkort och äger bil          körkort, men äger ej bil  varken körkort eller bil  fortsätt till fråga 11. 
     
 

 

Fråga 10b. Anser du att det går att parkera en bil på en trygg plats i ditt bostadsområde? 
 

    Ja, alltid   Ja, ibland Nej, nästan aldrig    Har ingen uppfattning 
      
 

 
 

Fråga 11. Om du tycker att  någon av följande saker är stora problem i Gamlestaden så kan du 
markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras. 

 

 

  Nedskräpning     Skadegörelse 
   Klotter/graffiti     Våld eller hot om våld 
  Eftersatt underhåll av fastigheter och hus  Inbrott i bostäder, källare eller vindar 
  Eftersatt underhåll av gator och offentliga platser   Skyltningen på butiker och restauranger 
  Brott mot bilar eller motorcyklar   Svårt att hitta olika adresser 
  Cykelstölder     Störande buller 
   Berusade eller drogpåverkade personer utomhus  Ungdomsgäng som bråkar eller stör 
   Störande grannar     Skrämmande hundar 
  Buskörningar med moped eller motorcykel  Buskörning med bil 
  Handel med narkotika     Felparkerade el-cyklar 
  Brist på papperskorgar     Dålig belysning 
  Bristande tillgänglighet för funktionshindrade  Gängrelaterad brottslighet 
  Annat:         
 
  Jag tycker inte att det finns några stora problem i Gamlestaden 
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Fråga 12. Känner du dig orolig för att bli utsatt för något brott i ditt bostadsområde? 
 

 Ja, ofta  Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig 
      
 

 
 

Fråga 13a. Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel? 
 

   Ja  Fortsätt till fråga 13b. 
    Nej  Fortsätt till fråga 14. 
 

 

 

Fråga 13b. På vilka platser kan du känna dig orolig för att vistas?  
Flera svarsalternativ kan markeras. 

 

  I bostaden     I trapphuset 
   På gården     På gatan utanför bostaden 
  I källaren     I tvättstugan 
  På spårvagnen (även utanför stadsdelen)  Vid närmaste lekplats 
  På bussen (även utanför stadsdelen)  På cykelvägar till och från stadsdelen 
  Under viadukten vid Gamlestadstorget   Längs med Brahegatan 
  På kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads Torg  Gamla SKF-området  
  På buss-och spårvagnshållplatserna vid SKF  P-platsen vid SKF:s gamla huvudkontor 
  På ”din” buss- och spårvagnshållplats i stadsdelen  Gamlestadens Fabriker 
   I Banérsparken     I Slakthusområdet 
  Bellevue industriområde    På Brahegatan 
  Längs med Artillerigatan   Vid Serneke Arena 
  Längs med Gamlestadsvägen mot Willys  Utanför Kvibergs marknad 
  På Bunkeberget     På Kvibergs kyrkogård 
  Vid skolgårdarna     Utanför fritidsgården ”Bagar’ns” 
  Vid nöjesaktiviteter kvällstid  Vid promenader/joggning i naturen 
  Annan plats:       Utanför restaurangerna  
              
 
 
 

Fråga 14. Tror du att brottsligheten i Gamlestaden har ökat eller minskat under de senaste två 
åren? 

 

 

   Brottsligheten           Brottsligheten är i stort Brottsligheten    Ingen 
   har ökat                          sett oförändrad                          har minskat uppfattning 
      
 

 

 
 

Fråga 15. Vilken uppfattning har du om insatsen med ordningsvakter i Gamlestaden?   
                                

 

   
 

 

 

  
 Känner inte  
 till -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
              
 
 
 
 
 

 
 

 

Ogillar 
starkt Gillar 

starkt 

Varken gillar 
eller ogillar 
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C. SERVICE OCH HANDEL 
 

Fråga 16. Hur nöjd är du med utbudet av service och handel i Gamlestaden?  
                     (inkl. Bellevue och Kviberg) 
   

 Mycket Ganska Ganska      Mycket              Vet ej/ 
  nöjd nöjd missnöjd       missnöjd Inte viktigt för mig 
        
 

 

 

Fråga 17. Hur nöjd är du med utbudet av restauranger i Gamlestaden?  
            (inkl. Bellevue och Kviberg)  
  

 Mycket Ganska Ganska      Mycket              Vet ej/ 
  nöjd nöjd missnöjd       missnöjd Inte viktigt för mig 
        
 

 

 
 

Fråga 18.  Var handlar du mat till hemmet, och hur ofta? 
 

 

   Någon Någon Någon Någon Någon Flera 
   gång under gång i gång i gång i gång i gånger 
           Ej aktuellt senaste året halvåret kvartalet     månaden  veckan i veckan 

a.  Coop i Gamlestaden        
b.  Willys på Gamlestadsvägen        
c.  Lidl i Kviberg        
d.  Moussas Orient, Korpralsg.  
     (Bellevue industriområde)        

e.  Annan matbutik i  
    Gamlestaden/Bellevue/Kviberg        
f. Hemköp på Kortedala torg        
g. ICA Kvantum i Munkebäck        

h. I annan stadsdel        
i. Handlar via nätet         
j.          
k.          

 

 

 

 
 
 

Fråga 19. Vilken eller vilka butiker eller service saknar du i Gamlestaden? (inkl. Bellevue och 
Kviberg) 

         
         
 

 

 

 
 

Fråga 20. Som privatperson, hur nöjd eller missnöjd är du generellt med transportmöjligheterna 
till och från stadsdelen? 

 

   

                               

   
 

 

 
 Ingen åsikt -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mycket 
missnöjd Mycket 

nöjd 

Varken nöjd 
eller missnöjd 
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Fråga 21.  Vad anser du om följande i det bostadsområde där du bor?  
 

   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen 
            bra bra eller dåligt    dålig dålig uppfattning 

a. Tillgången till kollektivtrafik        
b. Tillgängligheten med bil        
c. Tillgängligheten med cykel        

d. Närheten till butiker och service        
e. Närheten till vårdcentral        
f. Närheten till fritidsaktiviteter        

g. Tillgängligheten för funktionshindrade       
h. Tryggheten        
i. Närheten till natur        

j. Gemenskap bland de boende        
k. Kulturutbudet        
l. Kvaliteten på de lokala skolorna        

 
 

 
 
 

D. NYBYGGNATION OCH INFORMATION 
 

Fråga 22a. Det byggs mycket i Gamlestaden nu, och mer är på gång.  
                    Hur väl känner du till planerna för nybyggnation i området?  
            (inkl. Bellevue och Kviberg)   

 Mycket Ganska                     Vet ej/ 
 väl väl Till viss del       Inte alls Inte viktigt för mig 
        
 

Fråga 22b. Vad tycker du om nybyggnationerna i stadsdelen?  
 

 

 Helt Övervägande Övervägande Helt              Vet ej/ 
 positiv positiv negativ   negativ Inte viktigt för mig 
        
 

Fråga 22c. Tycker du att du  har tillgång till den information du vill ha om planerna för  
                   nybyggnation? 
   Ja, jag vet hur jag får tag på den information jag vill ha. 
    Nej, jag vet inte tillräckligt om vad som planeras och jag vill gärna veta mer.  
   Nej, men jag är ändå inte intresserad.  
 

 
 

Fråga 23a. Hur skulle du vilja få information om nybyggnationen i Gamlestaden? 
           (inkl. Bellevue och Kviberg) 

  Nyhetsblad i brevlådan    Nyhetsbrev på e-post 
   Rapportering i massmedia   Guidade stadsvandringar 
  Informationsmöten     Via sociala medier  
  Via Göteborgs Stads hemsida  Jag är inte intresserad 
 

 

Fråga 23b. Har du ytterligare tankar om nybyggnationerna i Gamlestaden?  
                                                                                     (inkl. Bellevue och Kviberg) 
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E. RÖRLIGHET & TRANSPORTER 
 

Fråga 24.    a) Vilka transportmedel använder du, och hur ofta? (när det inte är pandemi) 
 
   Någon Någon Någon Någon Någon Flera 
   gång gång i gång i gång i gång i gånger 
  Ej aktuellt per år halvåret kvartalet     månaden  veckan i veckan 

a.  Buss        
b.  Cykel        
c.  Egen bil        
d.  Bilpool        
e.  Elsparkcykel        
f.   Pendeltåg        
g.  Promenerar        
h.  Spårvagn        
 

 

b) Hur nöjd är du med de transportmedel du använder? 
      Varken 
    Mycket Ganska nöjd eller  Ganska         Mycket 
  Ej aktuellt  nöjd nöjd     missnöjd  missnöjd      missnöjd 

a.  Buss        
b.  Cykel        
c.  Egen bil        
d.  Bilpool        
e.  Elsparkcykel        
f.  Pendeltåg        
g.  Promenerar        
h.  Spårvagn        

 
 
 
 

 

 

 

Fråga 25a. Har du funktionshinder och äger en bil? 
 

     Ja, jag har       Ja, jag har   
 funktionshinder      funktionshinder                                                  Nej, jag har      
                   och äger bil.            men äger ej bil.                                         inget funktionshinder.          
   fortsätt till fråga 25b.       fortsätt till fråga 26.                                          fortsätt till fråga 26 
    

  
 

 

 

Fråga 25b. Anser du att det går att parkera en bil där du bor? 
 

    Ja, alltid   Ja, ibland Nej, nästan aldrig    Har ingen uppfattning 
      
 
  

 
 



Ylva Norén Bretzer

65

  

7 

 

 

F. OM DIG SJÄLV 
 

Fråga 26. Vilket år är du född?      Svar:    
 
 

Fråga 27. Är du… 
   Kvinna   Man          Annat 
       
 

 

Fråga 28. Hur bor du? 
  Hyresrätt Bostadsrätt Studentlägenhet Hyr i andra hand 
      
 

 När är huset du bor i byggt? 
  Byggt före år 2000 Byggt år 2000 eller senare Vet ej 
       
 

 
 

Fråga 29. I vilken del av stadsdelen bor du? 
 

    I Gamlestaden I Bellevue  I Kviberg 
       
 

 

 

Fråga 30. Vilket är ditt civilstånd? 
 

 Gift Sammanboende Bor hos föräldrar       Ensamstående 
      
 

 

 

Fråga 31. Har du barn som bor hemma? 
 

   Ja   Nej  
      
 

 

 

Fråga 32. Var är du född? 
 

    I annat nordiskt I annat europeiskt  Utanför 
 I Sverige        land          land   Europa 
      
 

 
 

Fråga 33. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
 

  Förvärvsarbetande (även sjuk eller föräldraledig)  Egen företagare 
  Studerande     Hemmafru/hemmaman  
  Arbetslös     Har sjuk/aktivitetsersättning 
  Har arbete i arbetsmarknadspolitisk åtgärd/  Ålderspensionär/avtalspensionär 

      eller genomgår arbetsmarknadsutbildning  Annat:   
 

 

 
 

Fråga 34. Vilken är din högsta utbildning? 
 

  Grundskola eller motsvarande   Gymnasium eller motsvarande 
  Folkhögskola eller motsvarande   Universitet 
 

 

 

 



66

Gamlestaden 2021. En medborgarundersökning i Gamlestaden, Göteborg

  

8 

 

 

TACK FÖR DINA SVAR – DINA ÅSIKTER ÄR VÄRDEFULLA! 
  Om du har ytterligare tankar du vill dela med dig av får du gärna  

skriva ner dem här:  
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Tack för din medverkan för ett ännu bättre Gamlestaden – Kviberg – Bellevue! 
 
 

 71 

Appendix 2: Öppna svar fråga 23b. 
 
”Har du ytterligare tankar om nybyggnationerna i Gamlestaden? (inkl. 
Bellevue och Kviberg)” 
Fula byggnader hemska. 
Bra med bygget men det känns som tillgängligheten blir onödigt 
svårt ibland (Vägar, trottoarer). 
Bygga gärna där det finns mera öppna vyer - platser att bygga på! 
Tack. 
Ja, glöm inte ta hand om de befintliga bostäder (rep, underhåll). 
Det var bra med utveckling. 
Ja. Det kommer bli katastrof. 
Poseidons stora nybygge är helt förkastligt, att tränga ihop så 
mycket folk på så liten yta i Kviberg. 
Man borde få bort […](Bellevue). Det är både otryggt och stökigt. 
För min del hade man bara kunnat riva alltihopa. I övrigt är all 
bebyggelse bra men man borde tänka mer grönt och trycka tillbaka 
bilisterna mer. 
De får inte bli för tätt, mysigheten försvinner. 
Dåligt integrerande med de äldre delarna av av Gamlestaden. 
Nyasfaltering på COOPS parkering! Även upprustning av andra 
gator. 
Tänk till om trafiklösningar! 
Bevara så mycket det någonsin går av parker, grönytor och träd. 
Stadsdelen behöver det lilla som finns kvar. 
Det byggs för mycket för tätt. 
Överlag mycket positiv. 
Vad händer med trafik och parkering? 
Jag vill framförallt inte se att Gamlestaden tas över av nationella 
butikskedjor. Och befarar att det kan vara effekten av nybyggnation 
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Appendix 2: Öppna svar fråga 23b. 
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som är dyra och ökar köpkraften i området.   Även höjda hyror för 
oss i äldre byggnader är en oro. 
Hoppas på att man tänker på vackra utformningar som passar 
området, behålla grönt, satsar på stadsdelen allmänt och tänker 
kvalitet när man ändå bygger - Många av oss är stolta och väldigt 
upprymda över att det händer saker här. 
Förtätning utan arbetsplatser och natur naturplatser blir ''döda'' 
ytor. Kedjor och för mycket pub för marknaden. Samt ingen kultur 
eller estetiska vackra platser. 
Planerna på biltrafiken behöver omarbetas. Trafiken på de nya 
gatorna mellan Artillerigatan och Gamlestadsvägen kommer bli 
katastrofal. 
För högt och för lite grönska annars kul om Gamlestaden blir större 
och mer sammanhängande. 
Kollektivtrafiken måste anpassas till att fler flyttar in. Utökning av 
kollektivtrafiken. 
bra att fler får tillgång till relativt centralt boende. synd att det blir 
en känsla av "instängdhet" dock.. fria ytor byggs igen :( 
Det har länge talats om ett köpcentra på parkeringen utanför 
systembolaget men det verkar inte hända nåt med det. 
Bra med mer bostäder för våra ungdomar som vill flytta hemifrån. 
Hoppas vi slipper fler ''skokartonger'' gärna lite färg på husen! 
För höga hyror på lägenheterna! 
Jag är rädd att förändringarna kommer att påverka bilkörning 
negativt map parkeringsplatser, körförbud mm. Vi bor i Gbg och 
många med mig jobbar på Volvo Personvagnar. Hur tänker Gbg 
stad?? 
Trevligt med blandningen av nytt och gammalt. 
Nej men lägg till någon eller några klädbutiker i Gamlestads Torg 
(Lindex och Kappahl). 
Bygga en korvmoja. 
Riv gamla hus/marknader. 
Det är synd att det främst byggs dyra bostadsrätter el hyresrätter 
med fantasihyror. Kvibergshuset är ett lysande undantag! 

 73 

Roligt att det byggs nytt, synd att priserna är höga på bostadsrätter 
och hyran hög på hyresrätterna. 
Behövs inte fler parkeringsplatser nära boendet. Bygg bättre 
cykelbanor, gynna biologisk mångfald, höj ej hyror, skapa ej 
segregation. 
Tycker det är viktigt att stärka det kulturella utbudet, med musik 
och teater och inte bara affärer. 
Gillar nybyggnationerna och känslan av att området blir mer av en 
storstad. 
Åtgärda delar av rödljusen vid korsningen slakthusgatan/Water-
loogatan. Dessa är illa synkade och bidrar till mångas frustration. 
Även rusta upp området för gående till slakthusområdet, dvs rensa 
vid buskage/gångtunneln. Även ombesörja tvätt och fasad i nedre 
gångtunneln vid Gamlestads Torg. 
Spännande! 
Vet ej. 
Det är för täta och mer biltrafik! 
Husen byggs väldigt tätt. Var ska alla parkera? 
Riv försiktigt, fäll så få träd som möjligt, plantera flera 
Det börjar bli för trångt.. 
Huskomplexen vid GamlestadsTorg. Hörde ryktesvägen att det 
skulle bli hotell (XXX ändrade med pandemi…) men nu blir det 
bostäder, också bra. 
Bidrar till segregation. 
Jag vill mera naturen, plantera mera träd. 
Viktigt att det även byggs hyresrätter. 
Vore fint med ett mer enhetligt skyltsystem för restauranger och 
butiker för en snyggare yttre i G-stan. 
Riv inte det fina och gamla. 
Jag tror att det kommer lyfta stadsdelen. 
Bygg om SKF-huset. 
Bostäder och restauranger är jag mycket positiv till. Bra med fler 
Hyresbostäder för att minska gentrifieringen.  Bygga serviceboende 
på Varnhemsgatan extremt efterbl*vet. Ingen som är ansvarig för 



Ylva Norén Bretzer

69
 72 

som är dyra och ökar köpkraften i området.   Även höjda hyror för 
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Roligt att det byggs nytt, synd att priserna är höga på bostadsrätter 
och hyran hög på hyresrätterna. 
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bygget hade gått vidare med byggnationen om de bodde på 
Bångegatan där jag bor.  Det finns absolut ingen anledning till att 
bygga där. Det finns enbart negativa effekter. 
Mer natur och grön. Skynda på SKF området och gamlestads 
fabriksområde ombyggnation. 
Bygg mera lekplatser/parker. Ta vara på Säveån! Bygg mysigt 
promenadstråk längs med Säveån mot Kviberg. 
För bevarande av stadsbilden anser jag att man ska försöka 
restaurera/renovera gamla byggnader samt bygga nytt i en stil 
trogen den gamla stadsbilden. 
Önskvärt vore möjlighet till en Plaskdam för allmänheten likt den 
vid Mariaplan då många i Gamlestaden m fl har svårt att ta sig ut 
till badplatser under sommarloven. 
Det är väldigt dyra lägenheter. 
De är väldigt dyra. 
Ingen personlighet (nästan samma som andra) Tråkig. 
För dyrt för segregerande, behåll stadsdelens mångfald. 
Ja, byggandet av kvarteret makrillen var fruktansvärt. Pålningen 
gjordes på sommaren och man väcktes tidigt varje morgon men 
skällande huvudvärk. Känns inte riktigt att man ska få påbörja sånt 
högljutt arbete innan klockan nio på morgonen. Förstörde hela 
sommaren. 
Kul med nybyggt och utvecklingen men för dyra hyror. Man undrar 
vilka som kan bo där?! 
Husen vid Gamlestads Torg är fina. De vid Bellevue och Kviberg är 
deprimerande. Förmodligen är alla på tok för dyra. 
När det började fick vi mer information. Vill ha mer. Bevara närhets 
och gemytlighets känslan, tack. Gör inte allt för ”dyrt”. 
Jo, det måste informeras för att det finns mycket buller och 
störningsmoment och livskvalitén av de invånarna som redan bor i 
området försämras. 
Buller nattetid har framkommit (typ kl 03/04) som jag vaknar av. 
Dock endast under en 2 veckors period. Men känns ändå konstigt? 
Fortsätt så, men glöm ej kulturliv. 
Billiga bostäder till äldre och ungdomar. Inte ok med en hyra på 
över 8000 för en tvåa. Anser att man måste motverka segregation. 
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Alla byggnationer gör Artillerigatan svårframkomplig m bil. 
Bra och fina byggnader. 
Inte direkt. Tråkigt om det byggs för mycket men samtidigt förstår 
jag att man vill bo här. Är faktiskt förvånad att det Inte byggts ännu 
mer tidigare 
Moderna byggnationer står för tätt, både för upplevelse och 
tillgänglighet för blåljuspersonal. 
Vägar och trafik behöver ledas/byggas om! Jag upprepar: det är 
stökigt, otryggt och illa planerat för fotgängare och cyklister kring 
rondellen Kvibergs broväg mot Sävenäs och vidare mot 
Munkebäck, SKF, Coop samt tunneln under viadukten från 
Gamlstads torg till SKF är både ful och farlig. Jag skulle aldrig våga 
gå där – det är exponerat och som en fälla för brottslighet mot 
fotgängare på sena kvällar. En känner sig ’fångad’ på Gamlestads 
torg som på en ö när en byter vagn där mot SKF. 
Viktigt med även billigare nybyggen. De jag sett är väldigt dyra. 
Viktigt att stadsdelen får behålla mångfalden. 
Jag hoppas att det inte leder till gentrifiering och bortträngning av 
den nuvarande befolkningen, samt att charmen av gamlestaden 
finns kvar 
Bygg fler hyresrätter och mindre fult. 
Vet inte vad som planeras med restauranger och barer, men det 
skulle jag uppskatta om det blev fler! 
Tycker inte om att det byggs sk, höghus inklämt och trångt på liten 
yta, grönområden försvinner. 
Finns goda möjligheter att fortsätta nybyggnationen i stadsdelen. 
Det behövs mer kollektivtrafik och mat-butiker när det blir fler 
boende. 
Följer inte sådana kanaler i sociala medier så skulle uppskatta 
information direkt till de boende i området, tex på posten, med tips 
om var man kan läsa mer. 
Viktigt att det blir bebyggelse som passar in, gärna moderna 
landshövdingehus. Viktigt med olika upplåtelseformer. 
Tyvärr är många av nybyggnationerna väldigt fula. Framförallt runt 
Bellevue. Olika bruna nyanser som inte passar ihop b.la. 
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Locka fler intressanta butiker som gör att området känns mer 
modernt 
Gör gärna något åt […] vid Bellevue (där second hand butiker, 
Moussas livs och moskén finns). Hemskt område! 
Går in ibland på nätet och tittar men jag tycker att informationen där 
är ganska sparsam. 
Det som byggdes vi id Gamlestads torg vid vattnet är jättebra 
utformat. Allt annat är stora betonglådor. 
Bra – innebär upprustning av området och annat klientel som flyttar 
in. Dock halkar de gamla husen efter. Synd att inte Bellevue 
industriområde rivs/ingår i planerna – både det och marknaden på 
Kviberg känns otrygga. 
Det börjar att byggas så mycket att känslan börjar bli att den lokala 
naturen byggs bort. 
Det är orimliga hyror och för få 4:or som byggs bland hyresrätterna. 
Rimliga hyror och fler 4:or!!! 
Anser att biblioteket är helt felplanerat och helt utan trivsel. Skall vara 
lätt att ta sig dit in i ett bibliotek, via hiss. Området otryggt. 
Viktigt att få en harmoni i arkitekturen. Ta Kviberg och husen vid 
Kasenerna – jättebra! 
Inte intresserad. 
Bara bra. 
Det är viktigt att blanda bostäder- och verksamhetslokaler så att vi får 
en levande stadsdel under flesta av dygnets timmar. 
Man måste spara grönområden. Inte bygga för tätt eller för högt 
Jag som rört mig i områden sen slutet på 70-talet tycker det var bättre 
FÖRR. 
Dom är för dyra! 
Nybyggnationerna vid Gamlestaden är positiva – För mycket 
förtätning i Kviberg. 
En tät byggnation. 
För mycket hyreslägenheter runt beväringsgatan kommer förslumma 
det området om inte Poseidon totalrenoverar det stora huset. 
Stig längs Säveån hela sträckan från Partille till Gamlestan. Bro över 
till Munkebäck. 
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Blir det köpcentrum i SKF gamla lokaler? Vore trevligt om det blir så. 
I gatuplanet tycks man planera få butiken HM ska det blir taktiskt 
uthyrda? Finns andra användningsområden? 
Byggs för trångt och för dyrt. 
För dålig information 
[…] runt Bellevue borde, behöver byggas bort. Kvibergs marknad är 
inte längre trevligt ställe att gå till. Förstår ej att det får vara kvar. 
Fler laddstolpar el-bil. 
Ganska få hyreslägenheter och höga hyror. 
JA se över Lars Kagges gatan, bilisterna tar för mycket plats fast de 
ska ha plats men vägen räcker inte för cyklister, personer och det som 
bilarna vill använda gatan till.   Sedan undrar jag vad är syftet med 
att låta bilar korsa spårvägen 2 gånger mellan Gamlestaden och 
Bellevue? Det blir trafikstockning och skapar mer avgaser när det 
bildas bilköer 2 gånger om dagen under rusningstider. 
Rusta även upp den gamla skiten (SKF). 
Kanon att man satsar på stadsdelen. 
Vackrare hus. 
Bra med nybyggnation. Då det fräschar upp i området. Bra om vissa 
butiker och samlingsplatser luckras upp. 
Bygg billigare bostäder och ta hänsyn till befintlig arkitektur och 
historia. 
 
118 uttryckliga svar, samt 43 ”nej”. Totalt 161 svar.  
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debatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2003 angående överlåtelse av besluts-
rätt till EG/EU. 

60:- 

03:54 Mia Davidsson  
Kommunala upphandlare - En studie om hur de fattar beslut. 60:- 
03:53 Mats Bengtsson  
Kvinnor och Män i lokalpolitiken. 60:- 
03:52 Peter Arkevåg, Björn Brorström, Carina Andersson och Tobias Johansson  
För bra för för få - Årsredovisningar inom staten. 60:- 
03:51 Johan Berlin och Eric Carlström  
Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats extra finansiellt stöd av 
staten. 

60:- 

03:50 Roger Andersson  
Praktisk kommunal upphandling. 60:- 
03:49 Carina Andersson med flera  
Intervjuer. 60:- 
03:48 Kajsa Värna och Birgitta Örnfelt  
Långlivade förvaltningschefer - strateger som verkar utan att synas. 60:- 
02:47 Paula Rodrigo Blomqvist  
Från assimilation till separation. Den finska invandrargruppens krav på finskspråkig 
undervisning. 

60:- 

02:46 Henry Bäck, Gunnar Gjelstrup, Folke Johansson, Jan Erling Klausen (red)  
Lokal politik i storstad - stadsdelar i skandinaviska storstäder. 60:- 
02:45 Lena Andersson-Felé  
När gamla vårdar ännu äldre ... 60:- 
02:44 Björn Brorström och Sven Siverbo  
Framgångsrik vändning. 
 
 

60:- 



 

05:78 Björn Brorström, Stellan Malmer, Viveka Nilsson 
Varför tillväxt i kommuner? En studie av nyckelaktörers uppfattningar  
05:77 Thomas Vilhelmsson 60:- 
Kommunala pensionsavsättningsbeslut.  
05:76 Henry Bäck, Folke Johansson & Adiam Tedros 60:- 
Ledarskap och lokalsamhälle i lokal politik – Fyra politiska initiativ i Göteborg och 
Stockholm i komparativ belysning. 

 

05:75  Östen Ohlsson & Björn Rombach 60:- 
Den friska organisationen.  
05:74 Henry Bäck, Nina Granqvist, Siv Sandberg, Sundback 60:- 
Svenskt och finskt i kommunerna.  
5:73 Charlotta Ekman  
Varför görs det ris i Åhus? Om mötet mellan näringslivspolitik och etableringsstrategi.  
05:72 Sven Siverbo (red.) 60:- 
Evolutionsteori för offentliga organisationer.  
05:71 Nazem Tahvilzadeh 60:- 
Minoritetsmedier i Göteborgs Stad. En studie om integration, makt och icke-beslut i 
stadspolitiken. 

 

05:70 Sven Siverbo 60:- 
Inkomstutjämning och kommunalekonomiska incitament  
05:69 Andreas Ivarsson 60:- 
På väg mot paradoxala resultat? En studie av möjligheter till ökad handlingskraft genom re-
sultatstyrning av sektorsövergripande frågor inom statsförvaltningen med jämställdhetspoli-
tiken som exempel. 

 

05:68 Sofie Cedstrand 60:- 
Idealism till salu? Om ideella organisationers strategival och dess demokratiska betydelse.  
04:67 David Karlsson & Carina Andersson  
84% män. Kvinnor och män i kurslitteraturen. 60:- 
04:66 Björn Brorström & Sven Siverbo  
Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonial-
isering och självständighet. 

60:- 

04:65 Anders Falk  
Varför lyckades Geriatriken? En fallstudie av två verksamhetsområdens implementering av 
balanserad styrkort inom hälso- och sjukvården. 

60:- 

04:64 Daniel Lindin & Josip Mrnjavac  
Varför blir det detta pris? En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser. 60:- 
04:63 Elisabeth Ravenshorst  
Den sensuella organisationen . Ett perspektiv på kommuner och dess chefskap. 60:- 
04:62 Katrin Söderlind  
Målstyrning av grundskolan. En fallstudie i Partille kommun. 60:- 
04:61 Henry Bäck och Maritta Soininen  
Politisk annonsering eller nätverkande? Uppföljning och utvärdering av partiernas sär-
skilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val. 

60:-- 

  

 

04:60 Anette Gustafsson 
Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk kommunpolitik. 60:-:- 
04:59 Henry Bäck  
Av de många ett. Västra Götlandsregionens politiker. Partipolitiska och territoriella 
skiljelinjer  

60:-- 

04:58 Tobias Johansson  
Kollision eller konfirmation? - Ett möte mellan transaktionskostnadsteorin och kommu-
nal äldreomsorg. 

60:--  

04:57 Anna Berg och Charlotta Fagring  
Internationella reglers påverkan på kommunal redovisning -Ett resultat av anpassning 
eller anpassning som ett resultat 

60:-- 

04:56 Aida Alic och Pernilla Wallén  
Centralisera mera? Hur organiseras inköpsfunktionen i en kommun för en bättre efter-
levnad av LOU? 

60:- 

03:55 Mats Lindblad  
Perspektiv på europeisk integration i svensk riksdag. Jämförande analyser av riksdags-
debatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2003 angående överlåtelse av besluts-
rätt till EG/EU. 

60:- 

03:54 Mia Davidsson  
Kommunala upphandlare - En studie om hur de fattar beslut. 60:- 
03:53 Mats Bengtsson  
Kvinnor och Män i lokalpolitiken. 60:- 
03:52 Peter Arkevåg, Björn Brorström, Carina Andersson och Tobias Johansson  
För bra för för få - Årsredovisningar inom staten. 60:- 
03:51 Johan Berlin och Eric Carlström  
Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats extra finansiellt stöd av 
staten. 

60:- 

03:50 Roger Andersson  
Praktisk kommunal upphandling. 60:- 
03:49 Carina Andersson med flera  
Intervjuer. 60:- 
03:48 Kajsa Värna och Birgitta Örnfelt  
Långlivade förvaltningschefer - strateger som verkar utan att synas. 60:- 
02:47 Paula Rodrigo Blomqvist  
Från assimilation till separation. Den finska invandrargruppens krav på finskspråkig 
undervisning. 

60:- 

02:46 Henry Bäck, Gunnar Gjelstrup, Folke Johansson, Jan Erling Klausen (red)  
Lokal politik i storstad - stadsdelar i skandinaviska storstäder. 60:- 
02:45 Lena Andersson-Felé  
När gamla vårdar ännu äldre ... 60:- 
02:44 Björn Brorström och Sven Siverbo  
Framgångsrik vändning. 
 
 

60:- 



 

02:43 Ann-Charlotte Bengtsson och Eva-Britt Pettersson  
Modell för kvalitetsmätning inom äldreomsorgen — Finns det något samband mellan 
kvalitet och kostnad? 

60:- 

02:42 Joacim Rydmark  
Beslut under osäkerhet - En experimentell mikrovärldsstudie av metoder för att hantera 
osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamiska miljöer. 

60:- 

02:41 Anna Holmqvist  
Beslutsprocesser och investeringskalkyler i fastighetsbranschen. En jämförelse mellan 
allännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag. 

60:- 

02:40 Carina Andersson  
Tidens ekonomi. 60:- 
02:39 Patrik Johansson  
Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor. 60:- 
02:38 Conny Pettersson 60:- 
Från Global idé till lokal praktik - Om näringspolitik för hållbar utveckling.  
02:37 Gustaf Kastberg  
Omsorg om Marknaden - En studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och 
förändras. 

60:- 

01:36 David Karlsson  
Sveriges kommunala kulturpolitiker. 60:- 
01:35 Anders Björnsson  
Systemskiften - En explorativ essä. 60:- 
01:34 Henry Bäck, Sven Siverbo och Björn Brorström  
Ny politisk organisation i Härryda och Stenungsund. 60:- 
01:33 Maria Palm  
Maxtaxa - en studie av nytt avgiftssystem inom den kommunala barnomsorgen. 60:- 
01:32 Alexandra Jönsson  
Den sociala dialogen i EU och jämställdheten i Europa. 60:- 
01:31 Björn Brorström och Pär Falkman  
Kommunal redovisning – teoriutveckling. 60:- 
01:30 Niklas Theodorsson  
Det lokalas uppror - Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin. 60:- 
00:29 Theresa Larsen  
Kommunerna som arbetsgivare. 60:- 
00:28 Björn Brorström  
Kommunalekonomen - några funderingar om förutsättningar, förhållningssätt och pro-
fessionell utveckling. 

60:- 

00:27 Östen Ohlsson & Björn Rombach  
Organisationspyramiden och Buridans Åsna - en lagom teori. 60:- 
00:26 Jenny Svärd  
Bestående nätverk — en studie av den sociala dimensionens betydelse. 60:- 
00:25 Lillemor Bergman och Virginia Leinen  
Ekonomisk information i vården — en studie om styrmodellens påverkan på förhåll-
ningssättet till ekonomisk information. 

60:- 

  

 

00:24 Rolf Solli, Peter Demediuk and Rob Sims 
Chief Finance Officer in local government — Sweden vs Australia. 60:- 
00:23 J. Henrik Bergström  
Hur ölskatterna sänktes — Om lobbning, pilsner och pluralism. 60:- 
99:22 Björn Brorström  
Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommu-
nal utveckling. 

60:- 

99:21 Ylva Mühlenbock  
När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga 
styrningen av skolan. 

60:- 

99:20 Malgorzata Erikson  
Frihet inom rollen - den politiska ledningens betydelse för en kommuns utveckling i ett 
längre perspektiv. 

60:- 

99:19 Sven Siverbo  
Kommuner och ekonomisk kris - en studie av kommuner som sökt extra finansiellt stöd 
av staten. 

60:- 

99:18 Pär Falkman  
Statlig redovisning ur två perspektiv. 60:- 
98:17 Anette Gustafsson, David Karlsson och Paula Rodrigo Blomqvist  
Forskning att räkna med  60:- 
98:16 Katarina Orrbeck  
Finansiella rapporter och ekonomiska krav - politikernas perspektiv. 60:- 
98:15 Björn Brorström och Rolf Solli  
Ekonomistyrning har betydelse. slut 
98:14 Björn Rombach  
Nöjdhetsmätningar - en kritisk granskning av attitydundersökningar i sjukvården. slut 
98:13 Björn Brorström, Henry Bäck, Sven Siverbo och Annika Svensson  
Ingen nämnd - Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken. 60:- 
98:12 Henry Bäck och Folke Johansson  
Politisk decentralisering i skandinaviska storstäder. 60:- 
98:11 Sven Siverbo  
Kapacitet att handla? Om politisk styrning och omprövning av verksamhet på lokal nivå. 60:- 
97:10 David Karlsson  
Kommunerna och rättvisan. 60:- 
97:9 Patrik Johansson och Jonas Persson (red)  
KommunAktuellt nummer 5 1997 — sju betraktelser. 60:- 
97:8 Björn Brorström och Bo Hallin  
Varför är kommuner framgångsrika? En studie av framgångens kännetecken och orsaker. slut 
97:7 Östen Ohlsson och Björn Rombach  
Res pyramiderna. 60:- 
97:6 Hasse Ekstedt och Stellan Malmer  
Ränta är priset för att vänta - En analys av den kommunala kalkylräntan. 60:- 
97:5 Björn Brorström, Rolf Solli och Östen Ohlsson  
Minihandbok i utvärdering. slut 
  



 

02:43 Ann-Charlotte Bengtsson och Eva-Britt Pettersson  
Modell för kvalitetsmätning inom äldreomsorgen — Finns det något samband mellan 
kvalitet och kostnad? 

60:- 

02:42 Joacim Rydmark  
Beslut under osäkerhet - En experimentell mikrovärldsstudie av metoder för att hantera 
osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamiska miljöer. 

60:- 

02:41 Anna Holmqvist  
Beslutsprocesser och investeringskalkyler i fastighetsbranschen. En jämförelse mellan 
allännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag. 

60:- 

02:40 Carina Andersson  
Tidens ekonomi. 60:- 
02:39 Patrik Johansson  
Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor. 60:- 
02:38 Conny Pettersson 60:- 
Från Global idé till lokal praktik - Om näringspolitik för hållbar utveckling.  
02:37 Gustaf Kastberg  
Omsorg om Marknaden - En studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och 
förändras. 

60:- 

01:36 David Karlsson  
Sveriges kommunala kulturpolitiker. 60:- 
01:35 Anders Björnsson  
Systemskiften - En explorativ essä. 60:- 
01:34 Henry Bäck, Sven Siverbo och Björn Brorström  
Ny politisk organisation i Härryda och Stenungsund. 60:- 
01:33 Maria Palm  
Maxtaxa - en studie av nytt avgiftssystem inom den kommunala barnomsorgen. 60:- 
01:32 Alexandra Jönsson  
Den sociala dialogen i EU och jämställdheten i Europa. 60:- 
01:31 Björn Brorström och Pär Falkman  
Kommunal redovisning – teoriutveckling. 60:- 
01:30 Niklas Theodorsson  
Det lokalas uppror - Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin. 60:- 
00:29 Theresa Larsen  
Kommunerna som arbetsgivare. 60:- 
00:28 Björn Brorström  
Kommunalekonomen - några funderingar om förutsättningar, förhållningssätt och pro-
fessionell utveckling. 

60:- 

00:27 Östen Ohlsson & Björn Rombach  
Organisationspyramiden och Buridans Åsna - en lagom teori. 60:- 
00:26 Jenny Svärd  
Bestående nätverk — en studie av den sociala dimensionens betydelse. 60:- 
00:25 Lillemor Bergman och Virginia Leinen  
Ekonomisk information i vården — en studie om styrmodellens påverkan på förhåll-
ningssättet till ekonomisk information. 

60:- 

  

 

00:24 Rolf Solli, Peter Demediuk and Rob Sims 
Chief Finance Officer in local government — Sweden vs Australia. 60:- 
00:23 J. Henrik Bergström  
Hur ölskatterna sänktes — Om lobbning, pilsner och pluralism. 60:- 
99:22 Björn Brorström  
Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommu-
nal utveckling. 

60:- 

99:21 Ylva Mühlenbock  
När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga 
styrningen av skolan. 

60:- 

99:20 Malgorzata Erikson  
Frihet inom rollen - den politiska ledningens betydelse för en kommuns utveckling i ett 
längre perspektiv. 

60:- 

99:19 Sven Siverbo  
Kommuner och ekonomisk kris - en studie av kommuner som sökt extra finansiellt stöd 
av staten. 

60:- 

99:18 Pär Falkman  
Statlig redovisning ur två perspektiv. 60:- 
98:17 Anette Gustafsson, David Karlsson och Paula Rodrigo Blomqvist  
Forskning att räkna med  60:- 
98:16 Katarina Orrbeck  
Finansiella rapporter och ekonomiska krav - politikernas perspektiv. 60:- 
98:15 Björn Brorström och Rolf Solli  
Ekonomistyrning har betydelse. slut 
98:14 Björn Rombach  
Nöjdhetsmätningar - en kritisk granskning av attitydundersökningar i sjukvården. slut 
98:13 Björn Brorström, Henry Bäck, Sven Siverbo och Annika Svensson  
Ingen nämnd - Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken. 60:- 
98:12 Henry Bäck och Folke Johansson  
Politisk decentralisering i skandinaviska storstäder. 60:- 
98:11 Sven Siverbo  
Kapacitet att handla? Om politisk styrning och omprövning av verksamhet på lokal nivå. 60:- 
97:10 David Karlsson  
Kommunerna och rättvisan. 60:- 
97:9 Patrik Johansson och Jonas Persson (red)  
KommunAktuellt nummer 5 1997 — sju betraktelser. 60:- 
97:8 Björn Brorström och Bo Hallin  
Varför är kommuner framgångsrika? En studie av framgångens kännetecken och orsaker. slut 
97:7 Östen Ohlsson och Björn Rombach  
Res pyramiderna. 60:- 
97:6 Hasse Ekstedt och Stellan Malmer  
Ränta är priset för att vänta - En analys av den kommunala kalkylräntan. 60:- 
97:5 Björn Brorström, Rolf Solli och Östen Ohlsson  
Minihandbok i utvärdering. slut 
  



 

96:4 Anna Cregård och Patrik Johansson 
89 % män — Vem skriver kurslitteraturen? 60:- 
96:3 Rolf Solli  
Kommunalekonomen i imperfektum, presens, futurum eller i cyberspace. slut 
96:2 Henry Bäck och Maritta Soininen  
Invandrarna, demokratin och samhället. 60:- 
96:1 Björn Brorström och Björn Rombach  
Kommunal förändringsobenägenhet. 60:- 
 



 

96:4 Anna Cregård och Patrik Johansson 
89 % män — Vem skriver kurslitteraturen? 60:- 
96:3 Rolf Solli  
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96:2 Henry Bäck och Maritta Soininen  
Invandrarna, demokratin och samhället. 60:- 
96:1 Björn Brorström och Björn Rombach  
Kommunal förändringsobenägenhet. 60:- 
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