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Rapport evenemangsområdet
Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?
Den frågan mötte boende, besökare och näringsliv under maj
2017 när Göteborgs Stad genomförde medborgardialoger.
Under 2017 har stadsledningskontoret haft i uppdrag från
kommunstyrelsen att utreda hur evenemangsområdet kan
utvecklas. Tanken är att skapa ett levande stadsliv för alla.
I området finns det möjlighet att utveckla nya mötesplatser
som bjuder in till aktivitet och upplevelser, samtidigt som
Göteborg stärker sin attraktionskraft. Enligt yrkandet 201605-18 i kommunstyrelsen, Nästa steg för att ersätta Scandinavium, (S), (M), (V), (L) och (KD), ska medborgardialoger
genomföras med boende, besökare, föreningar, kultur- och
näringsliv som en del av utredningen, i syfte att ge kommunstyrelsen fler perspektiv på frågan inför den fortsatta
beslutsprocessen.
Medborgardialog i Göteborgs Stad sker utifrån perspektivet
om alla göteborgares lika värde och det demokratiska och
hållbara samhället. Ansvaret för att prioritera frågor och göra
bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på politikerna
som fattar beslut i frågorna. Enligt stadens principer för
medborgardialog ska medborgardialog övervägas vid beslut som
direkt och i betydande grad rör stadens invånare. Göteborgarna
ska i samband med en dialog ges goda möjligheter att delta.
För att nå ut brett med medborgardialogen om evenemangsområdet kombinerades olika metoder, både fysiska och digitala. Totalt har nio medborgardialoger genomförts i fyra olika
stadsdelar där vi haft stadens informationscontainer som
primär arena för medborgardialogen. Att möta göteborgarna
där de är ger en mer nyanserad bild och fler perspektiv då vi
når personer som annars inte fått göra sin röst hörd, till skillnad från att bjuda in till möten som kan verka exkluderande
och riskerar att bara locka de mest intresserade.
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Att utveckla ett evenemangsområde är komplext. Vi har
därför varit tydliga med vilka delar av projektet som är öppna
för inflytande och vilka delar som redan är beslutade och/
eller kräver annan expertkunskap.
Medborgardialogen genererade ett stort engagemang. Cirka
tusen personer besökte stadens informationscontainer, och
över två tusen personer besvarade en digital enkät, som även
spreds i sociala medier. Dessutom genomfördes telefonintervjuer samt särskilda dialogtillfällen med idrotts-, kultur-,
förenings- och näringsliv.
Enkätsvaren, frisvaren och spontana synpunkter har nu sammanställts och analyserats. Syftet med denna rapport är att ge en
överskådlig bild av medborgardialogens resultat. Resultatet
av dialogerna ingår som en del av det beslutsunderlag som
kommunstyrelsen ska ta ställning till avseende utvecklingen
av framtidens evenemangsområde, vilket redovisas i tjänsteutlåtandet Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, diarienummer
0998/18.
Alla idéer kommer inte att kunna tas tillvara, men inspelen
och tankarna från dialogen kommer tillsammans med politikernas intentioner och tjänstepersonernas yrkeskunskap, att
vägas samman till ett beslutsunderlag.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som med stort engagemang
har tagit sig tid att delta i dialogen kring evenemangsområdet!
Följ stadens fortsatta arbete på
stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

Maria Norberg, Projektledare medborgardialoger
evenemangsområdet

3

INNEHÅLL

INNEHÅLL
2

INLEDNING

5

SAMMANFATTNING

10	SYFTE MED
MEDBORGARDIALOGEN
11

PROCESS

13

METOD

21

VALIDITET

22

GRAD AV INFLYTANDE

23

RESULTAT

36

VIKTIGA MEDSKICK

4

SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen beslutade under 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag
att utreda hur evenemangsområdet i centrala Göteborg kan utvecklas och få mer
av ett levande stadsliv för alla. Utredningen handlar om att Scandinavium inte lever
upp till de krav som dagens evenemang ställer, och att Lisebergshallen ska ersättas
för att ge plats för Västlänksbygget. Tanken är inte bara att bygga nya ersättningsarenor som stärker stadens attraktionskraft, utan även att få ett mer levande
stadsliv i området, med mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser.

Uppdraget drivs som ett projekt av stadsledningskontoret tillsammans med bolag och förvaltningar
i Göteborgs Stad. En viktig del i utredningen är
genomförandet av medborgardialoger med boende,
besökare, föreningar, kultur- och näringsliv, i syfte
att fånga in synpunkter och inspel i de delar av
projektet som är påverkbara.
Under maj 2017 genomfördes medborgardialoger
fysiskt och digitalt. Genom att möta göteborgarna
i stadsrummet och kombinera det med en digital

satsning för medborgardialog kunde vi erbjuda
flera möjligheter till delaktighet och också nå målgrupper som normalt sett annars inte engagerar
sig i stadsutvecklingsfrågor.
Uppskattningsvis deltog cirka 1 000 personer i den
fysiska dialogen. 2 043 svar har inkommit digitalt.
Dessutom genomfördes telefonintervjuer med
285 personer som bor i Göteborgs Stad. Därutöver
arrangerades särskilda dialogtillfällen med idrottsoch föreningsliv, kulturliv och näringsliv. Bland
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dessa målgrupper har intresset för dialogen
varierat. Kulturlivet har visat stort engagemang
medan vi hade önskat att fler idrottsförbund och
föreningar samt fler näringslivsrepresentanter
hade deltagit för att få fler perspektiv på frågan.
Detta bör beaktas när man analyserar resultatet.
Dialogerna med idrotts- och föreningslivet
genomfördes via ett Öppet Hus och en digital
enkät. Till Öppet Hus-aktiviteten bjöds cirka 80
idrottsförbund och samlingsorganisationer in. 11
representanter från 9 olika förbund deltog i dialogen. Huvuddelen av dessa representerade stora
idrotter såsom fotboll, handboll och innebandy.
Den digitala enkäten till föreningslivet skickades
ut till alla bidragsgodkända föreningar i Göteborg
(cirka 1150 idrottsföreningar, 70 kulturföreningar
och 200 sociala föreningar) samt till cirka 80 idrottsförbund och samlingsorganisationer. Intresset var
lågt. 83 organisationer (föreningar, förbund eller
liknande) svarade på föreningsenkäten.

vissa grannverksamheter till området. En digital
enkät skickades ut via de bransch- och företagarföreningar som ansåg att frågan skulle vara relevant
för deras medlemmar. Tio personer valde att
besvara enkäten.
Dialogerna med kulturlivet har skett genom
workshops med olika representanter från kulturlivet inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Kulturlivet visade ett stort intresse och
deltog aktivt i medborgardialogen.
Sammantaget har Göteborgs Stad fått in många
synpunkter och inspel. Reaktionerna är övervägande
positiva inför att området ska utvecklas.
Rapporten syftar till att analysera och sammanfatta resultatet av medborgardialogen så det blir
tillgängligt och kan fungera som en del av beslutsunderlaget inför kommunstyrelsens fortsatta
beslutsprocess i ärendet.

Dialogerna med näringslivet har skett under
Business Region Göteborgs ordinarie möten med
branschorganisationer och företagarföreningar i
Göteborg. Dialogmöten har också ägt rum med
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Följande dokument/underlag ligger till grund för rapporten:
MEDBORGARE
• Anteckningar från dialogerna.
• Evenemangsområdet webbenkät 2017.
• Sammanställning av öppna svar från webbenkät.
• Sammanställning öppna kommentarer på Facebook.
• Attitydundersökning evenemangsområdet Göteborg 2017.

IDROTT- OCH FÖRENINGSLIV
• Sammanfattning av enkät till föreningar om evenemangsområdet.
• Sammanfattning av medborgardialog kring evenemangsområdet
– öppet hus idrottsförbund och samlingsorganisationer, 2017-05-11.

KULTURLIV
• S
 ammanställning av workshop med sektorschefer kultur
och fritid, 2017-05-05.
• S
 ammanfattning av medborgardialog kring evenemangsområdet – samtal med aktörer inom kulturområdet.
• S
 ammanfattning av medborgardialog kring
evenemangsområdet – workshops.

NÄRINGSLIV
• Sammanfattning av näringslivets möte med branschorganisationerna.
• Sammanfattning av näringslivets möte med företagarföreningarna.
• S
 ammanfattning av näringslivets möte med Gårda
företagarförenings styrelse.
• Sammanfattning av näringslivsdialog Hotell Scandic Opalen.
• S
 ammanfattning av näringslivsdialog Restaurang Danilo.
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En 3D-modell över evenemangsområdet som visar hur området ser ut idag.

8

SAMMANFATTNING

Genom medborgardialogen kunde vi också fånga upp barns idéer och tankar kring utvecklingen av framtidens
evenemangsområde.
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SYFTE MED
MEDBORGARDIALOGEN
Enligt uppdraget ska projektet, för att säkerställa och möta
hela politikens behovsbild, ”genomföra medborgardialoger
med boende, besökare och näringsliv samt föreningar, intresseföreningar etc. för att få input till de förslag som tas fram”.
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Arbetet har drivits som ett delprojekt med delprojektledare från stadsledningskontoret, en projektgrupp med bred representation från stadens förvaltningar
och bolag, samt en expertgrupp med representanter från Social resursförvaltning
och Konsument- och medborgarservice, som har olika delar av processägarskapet
kring demokrati och delaktighet.

Stadsledningskontoret har ansvarat för samordning,
konceptutveckling, logistik, bemanning samt
dialogerna med medborgare samt kulturliv.
Stadsledningskontoret har också ansvarat för
den digitala enkäten och sammanställningen av
resultatet av medborgardialogen.
Idrotts- och föreningsförvaltningen har ansvarat
för dialogen med idrott- och föreningslivet och
Business Region Göteborg för dialogen med näringslivet. Göteborg & Co, stadsbyggnadskontoret
och GotEvent har bidragit med bemanning.
Stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo,
Centrum och Norra Hisingen har också varit

aktiva i genomförandet. Konsument- och medborgarservice har varit involverade i den digitala
enkäten och i användandet av Facebook som
digital kanal.
Medborgardialogerna har utgått från Göteborgs
Stads principer för medborgardialog, som är
beslutade av kommunfullmäktige. System och
struktur för planering av arbetet har följt det
stadengemensamma arbetssättet för medborgardialog som introduceras under hösten 2017.
Det här är första gången som så många förvaltningar och bolag har jobbat tillsammans med en
medborgardialog.

GÖTEBORGS STADS PRINCIPER FÖR MEDBORGARDIALOG
1

 erspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och
P
hållbart samhälle grundar dialogen.

2

Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande
grad rör invånarna.

3

När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna
minst bli hörda.

4

Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter
till deltagande.

5

Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.

6

Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.

7

De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen
påverkar beslutet.
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EFTER

Sammanställ resultatet.

UNDER

Formulera underlag
för beslut.
Återkoppla till deltagare,
politik och medborgare.
Utvärdera dialogen.
Bevaka fortsatt engagemang i frågan.

Skapa förtroende
och struktur.

FÖRE

Utforska synpunkter.
Uppmuntra till engagemang.
Dokumentera.
Sammanfatta.
Informera och uppföljning
och återkoppling.
Hitta frågan!
Definiera inflytande.
Analysera målgruppen.
Samordna inom staden.
Välj metod.
Kommunikationsplanering.
Praktiska frågor och logistik.
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Tyngdpunkten i medborgardialogen låg i att möta göteborgarna i olika delar av
Göteborg i stadens informationscontainer, där vi informerade om utvecklingen
av evenemangsområdet och gav människor möjlighet att tycka till i en digital
frågeenkät. Budskapet var ”Tyck till” och den övergripande frågeställningen
löd ”Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?”
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Vi skapade en utställning med fakta om evenemangsområdet, utredningen som är på gång, hur
planerna ser ut just nu, vad som är bestämt,
vad som fortfarande är öppet för inspel, varför
vi har medborgardialog och hur resultatet ska
tas vidare efter den genomförda dialogen.
I informationscontainern hade vi också möjlighet
att sätta området i ett större sammanhang,
genom att informera om andra aktuella stadsutvecklingsprojekt, såsom Västlänken, Älvstaden,
Heden, linbanan och Lisebergs jubileumssatsning. För att kunna tycka till om en del är det
viktigt att få kunskap om helheten, och förståelse för det nya Göteborg som vi står inför.
Utvecklingen av evenemangsområdet är en av
flera pusselbitar.
Genom att kommunicera begreppet ”framtidens
evenemangsområde” försökte vi tydliggöra
tidsaspekten, att medborgardialogen sker i ett
mycket tidigt skede och att det kommer att ta
ett tag innan ett ”nytt” och utvecklat evenemangsområde står färdigt. Dialogen innefattade
inspirationsbilder kring stråket vid ån som
syftade till att öppna upp deltagarnas blick
för att det går att utveckla området på olika
sätt. Bilderna var inte färdiga alternativ som
kommer att bli verklighet utan bara exempel
på olika idéspår.
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MÖLNDALSÅN IDAG
För närvarande är området längs ån i princip bara ett
smalt promenad- och cykelstråk. Här finns möjligheter
till utveckling! Vad vill DU se, göra och uppleva?

KAFÉPLATS
Om man utvecklar tanken med mötesplatser ytterligare
skulle ett kafé med uteservering vara ett tänkbart tillskott.
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GENERELLA YTOR VID VATTNET
Ett sätt att få mer variation är att skapa fickor av öppna
ytor och mötesplatser – kanske i form av trädäck mot
Mölndalsån?

RESTAURANGER OCH STADSLIV
Inslag av fasta eller säsongsbetonade restauranger skulle
ge stråket längs ån betydligt mer folkliv. Tycker du att
det vore positivt? Eller vill du ha det lugnare, vore det
att gå för långt mot pulserande stadsliv?
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BOSTÄDER OCH HANDEL
Evenemangsområdet får nya arenor – men en möjlighet
är att även bygga bostäder och butiker. Vad tycker du?
Skulle det ge mer blandstadskänsla? Eller är det bättre
att satsa på ett renodlat evenemangsområde?

I containern hade vi i-Pads som ledde till en
digital enkät där besökarna fick svara på den
övergripande frågeställningen ”Vad vill du
uppleva i framtidens evenemangsområde?”,
utifrån olika perspektiv. På i-Padsen kunde de
också ta del av Göteborgs Stads nya stadsutvecklingswebb, stadsutveckling.goteborg.se,
för att få ytterligare kunskap och information
om det som är på gång i Göteborg.
Utöver den digitala enkäten kunde man också ge
utförliga kommentarer kring tankar och idéer.
Den digitala enkäten spreds även på Facebook.
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Totalt genomförde vi under maj 2017 medborgardialoger vid nio tillfällen i fyra olika stadsdelar i
Göteborg: Angered, Askim-Frölunda-Högsbo,
Centrum, Norra Hisingen. Aktiviteten avslutades
med två dagar i Nordstan.
Uppskattningsvis besökte cirka 1 000 personer
stadens container. 2 043 personer (målsättning
900 personer) svarade på den digitala frågeenkäten som låg ute den 3 maj till 2 juni. Dessutom
genomfördes telefonintervjuer med 285 personer
i åldern 16–84 år som bor i Göteborgs Stad.
Därutöver arrangerades särskilda dialogtillfällen
med idrotts- och föreningsliv, kulturliv och
näringsliv (branschorganisationer). En särskild
frågeenkät skickades också ut till idrotts- och
föreningslivet samt till näringslivet.
Formen för dialogen var en kombination av
förvalda svarsalternativ och öppna svar. Då
utvecklingen av evenemangsområdet är en
komplex fråga med parametrar som geologi,
trafiklösningar/logistik, finansieringsformer etc.

Evenemangsområdet

Nu startar medborgardialoger
kring utvecklingen av
framtidens evenemangsområde.
Kom och träffa oss på någon av dessa platser.
Tyck till!
3 maj
10 maj
14 maj
17 maj
18 maj

kl 16.00–19.30
kl 16.30–19.30
kl 13.00–16.00
kl 13.00–17.00
kl 13.00–19.00

SDF Centrum, Engelbrektsgatan 71
utanför Scandinavium, Valhallagatan 1
Angereds Stadspark, mellan torget och Angered Arena
vid Netto, Backa-Röd
utanför Frölunda Torg

20 maj
24 maj
30 maj
31 maj

kl 13.00–17.00
kl 11.00–16.00
kl 10.00–18.00
kl 10.00–18.00

Gustaf Adolfs Torg
vid Tuve Torg
i Nordstan
i Nordstan

Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

Fotograf: Natalie Greppi

Genom att möta göteborgarna i stadsrummet
och kombinera det med en digital satsning för
medborgardialog kunde vi erbjuda flera möjligheter till delaktighet och också nå målgrupper
som normalt sett annars inte engagerar sig i
stadsutvecklingsfrågor.

stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

att ta hänsyn till var vi noggranna med att tydliggöra
vilka delar i projektet som är öppna för inflytande
och vilka delar som redan är bestämd och/eller
kräver annan typ av expertkunskap.
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Huvudfråga:
Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?
• aktiviteter?

(flera svarsalternativ + annat)

• evenemang?

(flera svarsalternativ + annat)

• stadsliv?		

(flera svarsalternativ + annat)

Kompletterande frågor:
Vad betyder evenemangsområdet för dig idag?

Har du under de senaste 2–3 åren besökt
evenemangsområdet i Göteborg?
Om ja, vad var huvudanledningen till ditt besök?

Vilka grupperingar av ord tycker du bäst beskriver vad som är viktigast i
utvecklingen av evenemangsområdet?
• Öppet, inkluderande, jämlikt.
• Underhållande, festligt, tillsammans.
• Hållbart, grönt, avslappnande.
• Aktivt, pulserande, äventyrligt.
• Modernt, bekvämt, nära.
• Världsklass, prestationer och stjärnor.

Är det något du vill se mer av i framtidens
evenemangsområde för att det ska bli
ännu mer relevant för dig att besöka?

Enkäten bestod också
av 7 bakgrundsfrågor
för statistisk analys.
På 5 av de slutna frågorna
kunde respondenten
fritt välja att skriva in
eget alternativ.
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2 043 genomförda enkäter ger ett representativt
resultat för Göteborg på en övergripande nivå. Underlaget
är tillräckligt för att bryta ned på kön, ålder och stadsdel.
Resultatet av enkäten redovisas oviktat och speglar åsikterna
hos dem som aktivt valt att tycka till, det vill säga det är inte ett
representativt urval som bjudits in. Därför gjorde vi också
kompletterande telefonintervjuer med ett representativt urval
göteborgare fördelat på åldersgrupper och stadsdelar.
Boende i närområdet, Centrum, har valt att tycka till i
större utsträckning än göteborgare i andra stadsdelar vilket
förklaras av att det är deras närområde som står i fokus.
Det fanns en viss övervikt för stadsdelarna Centrum,

Majorna-Linné och en viss underrepresentativitet
för Angered, Västra Göteborg och Norra Hisingen.
56% män, 40% kvinnor har svarat på enkäten.

Åldersfördelningen visar en högre representativitet för
ålderskategorierna 25–64 år och en lägre representativitet
för de äldsta åldersgrupperna. I åldrarna 65+ har vi en

lägre representativitet för Göteborg som helhet.
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GRAD AV INFLYTANDE
Det är viktigt att vi definierar graden av inflytande
i våra medborgardialoger, så vi kan sätta rätt
förväntningar hos dem som deltar i dialogen.
Vi definierade tidigt medborgardialogen kring
evenemangsområdet som en tidig idéinsamling,
som syftar till att måla de stora penseldragen för
områdets utveckling. Göteborgarnas inspel, kommer
tillsammans med andra viktiga parametrar vägas
samman till ett beslutsunderlag som kommunstyrelsen så småningom har att ta ställning till.
Dialogen kommer att fortsätta framöver i takt
med att området utvecklas, som en del av den
ordinarie plan- och byggprocessen.*

denna medborgardialog relativt långt ned på
delaktighetstrappan. Det är en tidig medborgardialog och målgruppen har förhållandevis liten
kunskap i frågan. Det är därför lika mycket en informationsaktivitet för att berätta för målgrupperna
om utvecklingsplanerna, som en medborgardialog
som syftar till delaktighet och möjligheten att tycka
till. Vi är framför allt på steg 1: information och steg
2: konsultation, när det gäller målgruppen göteborgare. I dialogerna med särskilda målgrupper, exempelvis med idrotts- och föreningslivet, kulturlivet
och näringslivet närmar oss det vi kallar för steg 3 i
delaktighetstrappan: dialog.

I analysen av vilken grad av inflytande som möjliggörsi den aktuella frågan befinner vi oss i

MEDBESTÄMMAMNDE

HÖG
DELAKTIGHETSTRAPPAN**
INFLYTTANDE

Gemensamt
beslutsfattande.

KUNSKAP

Du får BESTÄMMA

DIALOG

Aktiviteter planeras
ochgenomförs
tillsammans.

Metodexempel:
rådslag, folkomröstning

Du får GENOMFÖRA

KONSULTATION

Utbyte av tankar,
ofta återkommande
tillfällen.

Metodexempel:
framtidsverkstad,
idéverkstad

Du får RESONERA

LÅG

INFORMATION

Samla in synpunkter
Ofta punktinsats.

Metodexempel:
cafédialog, open space

Du får TYCKA TILL
Envägskommunikation
Frågor och svar.
Du får VETA

Metodexempel:
enkät, fokusgrupp,
åsiktstorg

Metodexempel:
tidning, webb, trycksak

LÅG

PÅVERKANSMÖJLIGHET

HÖG

* Läs mer om den ordinarie byggprocessen på goteborg.se/planochbyggprojekt.
** SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram en delaktighetstrappa för att definiera nivåer av inflytande.
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RESULTAT
Medborgardialogerna genererade mängder med tankar och idéer kring områdets
utveckling. Alla synpunkter som kommit in har grupperats i olika kategorier.
I denna rapport redovisas storheterna, vi ser samband och drar slutsatser
utifrån de olika dialogaktiviteter som vi har genomfört.

KATEGORIER
Resultatet av medborgardialogerna redovisas under olika delteman:
kännedom, användning idag, prioriteringar när det gäller aktiviteter, evenemang
och stadsliv, upplevelsevärden, vad är viktigt när vi utvecklar framtidens
evenemangsområde, annat som göteborgarna vill prata om, inspiration och
innovation.

1. KÄNNEDOM
Både genom de fysiska samtalen i containern och i de skriftliga svaren framgår
att få göteborgare har en relation till själva begreppet ”evenemangsområdet”.
Många förstår var någonstans det är när man får det förklarat för sig, exempelvis
genom att man nämner Scandinavium och Ullevi, men få har en relation till själva
begreppet. Enligt telefonintervjuerna känner endast hälften av göteborgarna till
begreppet evenemangsområdet och vet dessutom var det ligger. Vissa blandar ihop
det med Frihamnen eller andra platser i Göteborg.

KÄNNEDOM – EVENEMANGSOMRÅDET
I Göteborg finns ett område som kallas just för
evenemangsområdet. Känner du till var det ligger?
45 % av göteborgarna känner till
evenemangsområdet och vet var det ligger.

100%
90%
80%
70 %

39 %

Ytterligare 16 % har hört talas om
evenemangsområdet men vet inte var det
ligger (alternativt tror att det ligger
någon annanstans).

16 %

39 % har inte hört talas om
evenemangsområdet.

60%
50%
40%
30%
20%

45 %

Hört talas om men vet inte var det ligger.

10%

Känner till och vet var det ligger.

0%
285 ip

Har inte hört talas om.

TOTALT
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1. KÄNNEDOM forts
Som geografisk plats är området dock väl känt bland göteborgarna.
Enligt telefonintervjuerna känner så gott som samtliga göteborgare –
97 % – till området som geografisk plats.

KÄNNEDOM – EVENEMANGSOMRÅDET SOM GEOGRAFISK PLATS
Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i
norrtill Liseberg i söder. Här ligger exempelvis
Actionparken, Scandinavium mm. Känner du till det?

100%

3 %

90%
80%
70 %

36 %

97 % av göteborgarna (45 % + 26 % + 36 %)
känner till evenemangsområdet, antingen känner
man till det både som begrepp och som geografsikt
område eller endast som geografiskt område.
3 % har varken hört talas om begreppet eller
känner man till området som geografisk plats.

60%
50%

16 %

40%

Har inte hört talas om begreppet
och känner INTE till området.

30%
20%

45 %

Har inte hört talas om begreppet men känner
till området.
Hört talas om begreppet men vet inte var det ligger.

10%

Känner till begreppet och vet var det ligger.

0%
TOTALT

Det man i första hand tänker på när man hör ordet ”evenemangsområde” är Ullevi,
Scandinavium, Liseberg, Heden, Svenska Mässan, Skånegatan och Avenyn – och det är
med hjälp av dessa platser man brukar benämna området. Det vill säga, man säger inte
att man ska besöka evenemangsområdet eller pratar om det som en särskild plats –
utan man talar om de platser inom området som man ska besöka.

8 av 10 göteborgare svarar spontant att Ullevi och/eller Scandinavium ligger i området.
Ungefär varannan svarade att Liseberg och/eller Svenska Mässan ligger i området.
Ungefär 3 av 10 svarade att Valhalla och/eller Bergakungen ligger i området.
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2. ANVÄNDNING IDAG

Idag beskrivs evenemangsområdet av deltagarna i medborgardialogen utifrån två
olika perspektiv – dels som ett område som förknippas med underhållning, evenemang
och publiksport, som lever upp vid stora evenemang och då upplevs som folkligt och
spännande.
Men också som ett område som man bor och arbetar i närheten av, där man tränar
och promenerar, och har sin vardag. I detta avseende beskriver en del området som
öde och själlöst när det inte finns något på gång och det finns en viss oro för att röra sig
i området kvällstid.
Den främsta associationen rör dock stora arenor och stora evenemang och det är
framför allt i samband med dessa som göteborgarna rör sig i området. Det är relativt
få som nämner att de rör sig i området för att det är trevligt att strosa runt där, eller
för att besöka restauranger, caféer eller liknande.
För vissa är det dock ett område för rekreation och promenader och här lyfts Mölndalsån
fram som ett populärt stråk. Gång- och cykelbanan längs Mölndalsån är även en
populär genomfartsträcka för gång- och cykeltrafik som ska ta sig från en plats till
en annan, och i detta sammanhang används evenemangsområdet helt enkelt som en
genomfartssträcka.
Idrotts- och föreningslivet nämner att de använder området framför allt för uppvisning
av verksamhet, träning utomhus och inomhus samt sociala aktiviteter.
I den digitala enkäten uppger 96 % att de besökt evenemangsområdet någon gång
de senaste två åren. De allra flesta har besökt området på grund av kultur/nöje/konserter, underhållning, publiksport eller företagsevent/kongress, det vill säga evenemangsrelaterade aktiviteter.

VAD VAR ANLEDNING TILL DITT BESÖK?
Kommentar: flera svarsalternativ möjliga, därav inte 100 %.

35 %
30%
25%
20%
15%
10%

29 %
22 %

5%
0%

17 %

14 %

13 %

8 %

6 %

6 %

3 %
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2. ANVÄNDNING IDAG forts

Enligt telefonintervjuerna så uppger 67 % av de intervjuade att de passerar/rör sig i
evenemangsområdet minst någon gång i månaden. Det beror främst på att man går på
konsert eller musikevenemang, går på Liseberg, passerar på väg till/från jobb/skola, går
på bio och tittar på idrottsevenemang.
Den vanligaste orsaken att man rör sig i området är att man går på ett evenemang. 66 % av
de intervjuade går på ett evenemang minst en gång i halvåret, 43 % minst en gång i kvartalet.

ANVÄNDNING AV EVENEMANGSOMRÅDET?
Hur ofta brukar du passera/röra dig i evenemangsområdet i Göteborg?
Hur ofta går du på ett evenemang eller gör en aktivitet inom evenemangsområdet?

PASSERA/RÖRA SIG I EVENEMANGSOMRÅDET

Varje eller nästan varje dag?
Någon gång i veckan
Några gånger i månaden

Någon gång/kvartal
Någon gång/år

Någon gång i veckan

5 %

Några gånger i månaden

4%

20 %
12 %
9 %

Någon gång i månaden
Någon gång/halvår

GÅ PÅ EVENEMANG/GÖRA EN AKTIVITET I OMRÅDET

Någon gång i månaden
26 %

Någon gång/halvår

8 %

23 %

Någon gång/kvartal

15 %

20 %

Någon gång/år

5 %

Mer sällan

2 %

Mer sällan

Aldrig

2 %

Aldrig

0 %

14 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

18 %
8 %
7 %
0 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

De boende i Centrum–Örgryte–Härlanda och Majorna–Linné
rör sig oftare i området än vad övriga göteborgare gör.

ATT PASSERA/RÖRA SIG I EVENEMANGSOMRÅDET – OMRÅDE
Hur ofta brukar du passera/röra dig i evenemangsområdet i Göteborg?

100 %
90 %

4%
3%
4%

80 %

15 %

70 %

7%

60 %
50 %
40 %
30 %

0 %

22 %
10 %

24 %
32 %
7%
11 %

20 %
10 %

2 %
5 %

24 %

1 % 4 %
4 %
6 %
4 %

21 %

26 %
13 %
11 %
18 %

8 %
8 %

1 %
8 %

26 %

24 %

Aldrig
Mer sällan
Någon gång/år
Någon gång/kvartal
Någon gång/halvår
Någon gång i månaden

8 %
10 %

13 %

14 %

Angered
Askim–Frölunda–Högsbo
Majorna–Linné
ÖSTRA GÖTEBORG VÄSTRA GÖTEBORG
Örgryte–Härlanda
CENTRUM

HISINGEN

Några gånger i månaden
Någon gång i veckan
Varje eller nästan varje dag
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2. ANVÄNDNING IDAG forts

Göteborgare målar i dialogerna upp en förhållandevis positiv bild av evenemangsområdet
i det som området erbjuder, det vill säga evenemang, att det är samlat, lättillgängligt,
mitt i stan. Däremot kommer det också fram flera andra aspekter på området, som att
det är osammanhängande, outnyttjat, lite dött, rörigt och inte särskilt tryggt. Många
göteborgare nämner att de upplever att området inte är ihopkopplat med resten av stan
utan ligger lite avsides – trots att det egentligen rent geografiskt ligger ”mitt i stan”.

Telefonintervjuerna
visar att 40% av göteborgarna
tycker om att vistas i området
i mycket eller ganska hög grad.
25% tycker inte om att
vistas i området.

ATT VISTAS I EVENEMANGSOMRÅDET
I vilken grad tycker du om att vistas i evenemangsområdet?
Enkäten visar följande:
100%
90%
80%
70 %
60%
50%

5%
9%

40% svarar att de i mycket hög grad
tycker om att vistas i evenemangsområdet.

16 %

25% tycker i låg eller mycket låg grad
om att vistas i området.

30 %

30% svarar varken eller.

40%
30%
20%
10%
0%

Vet ej
29 %

11 %
TOTALT

1

Mycket låg grad

2
3
4
5 Mycket hög grad
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3. V
 AD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS
EVENEMANGSOMRÅDE – PRIORITERINGAR

Huvudfrågan i medborgardialogen var ”Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde”
och frågan belystes utifrån perspektiven aktiviteter, evenemang och stadsliv. Det är framför allt i dialogen med göteborgarna som vi har jobbat med denna frågeställning, och
de har lämnat sina svar i den digitala enkäten. Frågan ställdes även i telefonintervjuerna.
Nedan redovisas en sammanställning över svaren.
Vilka aktiviteter vill du se mer av i framtidens evenemangsområde?
Spontanidrott, lek och andra aktiviteter (19 %), idrott och organiserad träning (också 19 %)
samt picknickmöjligheter (18 %) är det som göteborgarna i stor utsträckning vill uppleva
i evenemangsområdet, när de ombes att prioritera bland ett antal förvalda alternativ
i den digitala enkäten. Totalt sett är det inga större skillnader mellan åldersgrupperna.
Under kategorin ”annat” återfinns bland annat parkering och bostäder. Intresset för parkering och bostäder är större hos åldersgrupperna 35–74 år än hos yngre målgrupper.

NÄR VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE
– AKTIVITETER?

Spontanidrott, lek och andra aktiviteter

19 %

Idrott och organiserad träning

19 %
18 %

Picknickmöjligheter
Annat

11 %

Replokaler (ex, musik, teater)

9 %

Utegym

8 %

Wellness/spa/relax

7 %

Klätterskulpturer

6 %

Speakers corner

5%

När det gäller aktiviteter vill
göteborgarna uppleva spontanidrott, lek och andra aktiviteter,
idrott och organiserad träning
och picknickmöjligheter.
Därefter följer annat och replokaler.
Inga större skillnader mellan
kvinnor och män
Inga större skillnader
mellan åldersgrupperna
Under annat har man fått skriva själva,
där framkommer bl a bostäder och
parkeringsplatser, intresset störst
mellan 35 och 74 år.

Generellt efterfrågas i de öppna kommentarerna och i samtalen i containerdialogerna, fler
typer av aktiviteter som tilltalar olika personer, och mer variation på aktiviteter och utbud
inom området. Att det finns fler anledningar att ta sig dit även när det inte pågår evenemang.
Exempel som nämns är skateboardtävlingar, gratisaktiviteter, bowling, klättring, designmässa, klassisk musik, bridgespel, spelkvällar och musikgalor. Andra förslag för framtidens
evenemangsområde är bibliotek, kulturhus, boulebana, foodtrucks, utomhusbassäng,
inomhusarena och shopping.
I telefonintervjuerna trycker göteborgarna på att det är viktigt att utveckla aktiviteter
för barn och för ungdomar.
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Kulturlivet nämner att vardagsaktiviteter som lekparker, skatepark, fotbollsplan etc
för barn och ungdomar skapar liv på dagtid. Det finns inte många platser i området
idag där man kan vara med barn. Om man kommer från Svenska Mässan vill man
gå ut i en park och vila fötterna. Ett mysigt café med en lekpark skulle också kunna
gagna Svenska Mässan för då kan besökare komma och gå under dagen.
Göteborgarna önskar också att man tar vara på området kring Mölndalsån. Till exempel genom kanotuthyrning, paddelbåtar etc.
Vilka evenemang vill du se mer av i framtidens evenemangsområde?
Konserter är den typ av evenemang som flest göteborgare helst vill uppleva i framtidens evenemangsområde när de blir tillfrågade om vilken typ av evenemang de
föredrar – och detta gäller både för kvinnor och män, och för alla åldersgrupper.

VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE?
– EVENEMANG?

27 %

Konsert

16 %

Sport
Musikal, show, festivaler

16 %

Mästerskap, SM, EM, VM

15 %

Bio

9 %

Teater

5%

Företagsevent/kongresser

5%

Dans

3 %

Annat

3 %

När det gäller evenemang vill göteborgarna helst
uppleva konserter i framtidens evenemangsområde.
Därefter följer sportevenemang,
musikal/show/festivaler, mästerskap och bio.
Konserter gäller för alla åldersgrupper.
Fler män än kvinnor vill uppleva sportevenemang.
Fler kvinnor än män vill uppleva musikal, show, konserter,
festivaler.
Inte stora skillnader mellan åldersgrupperna.
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3. V
 AD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS
EVENEMANGSOMRÅDE – PRIORITERINGAR

Nästan en tredjedel, 27 %, av de tillfrågade i den digitala enkäten väljer konserter som första
svarsalternativ. På andraplats kommer sportevenemang (16 %), därefter följer mästerskap
som SM, EM och VM (15 %). Musikal, show, och festivaler kommer på andra plats för
både män och kvinnor, sport på tredje plats för män, respektive fjärde plats för kvinnor
och mästerskap, SM, EM, VM på tredje plats för kvinnor respektive fjärde plats för män.
I telefonintervjuerna bekräftas bilden av att det är konserter som flest personer väljer
när man ombeds prioritera inom kategorin evenemang.

I de öppna svaren framgår att det inte alltid behöver vara kända artister som lockar, utan
göteborgarna är även intresserade av att se mindre artister. Några efterfrågar också musikställen som är mindre och öppna för allmänheten, där nya artister kan få visa upp sig,
eller mellanstora scener, där mindre kända band kan spela. Man upplever att det är bättre
att det händer mycket smått ofta i området än att stora artister kommer mer sällan.
Samtidigt vill man absolut ha kvar de stora evenemangen.
Något som också efterfrågas är ett musikställe som kör musikaler, från West End och
Broadway till exempel. Man vill också se fler sportevenemang som t ex Gothia Cup och
Partille Cup. Andra exempel som nämns är bland annat utomhusbio, kulturarena, och digitala
konserter och att det vore spännande att få ihop idrott och kultur i ett gemensamt evenemang.
Vilken typ av stadsliv vill du se mer av i framtidens evenemangsområde?
Det göteborgarna helst vill se i framtidens evenemangsområde för att skapa mer stadsliv
är caféer och restauranger, när de ombes prioritera bland ett antal förvalda svarsalternativ
i den digitala enkäten. Detta gäller alla åldrar och både män och kvinnor.

VAD VILL DU UPPLEVA I FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE
– STADSLIV?
25 %

Caféer och restauranger

16 %

Promenad- och cykelstråk
Handel och butiker
Öppna mötesplatser
Bostäder

13 %
12 %
10 %

Parkeringsmöjligheter

6 %

Offentlig konst

6 %

Hotell

5%

Arbetsplatser

3 %

Kommunal service

3 %

Annat

1 %

När det gäller stadsmiljö vill alla
åldrar se caféer och restauranger
i evenemangsområdet. Därefter följer
promenad- och cykelstråk, handel och
butiker, öppna mötesplatser, bostäder.
Inga stora skillnader mellan kvinnor och män.
Yngre vill se mer handel och butiker,
äldre mer öppna mötesplatser.
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I den digitala enkäten uppger 25 % av respondenterna att de vill se mer caféer och restauranger
i evenemangsområdet. Detta följs av promenad- och cykelstråk (16 %), handel och butiker (13 %),
öppna mötesplatser (12 %) samt bostäder (10 %). Yngre personer vill i högre utsträckning se handel
och butiker än äldre personer. Äldre personer förespråkar öppna mötesplatser mer än yngre.
I telefonintervjuerna bekräftas denna bild. Caféer och restauranger är det som folk vill ha mest
för att skapa stadsliv i området.

I de öppna kommentarerna i enkäten samt i samtal med göteborgarna i containrarna framstår
det också som att göteborgarna gärna vill ha blandad bebyggelse i området: arenor, butiker,
restauranger, bostäder, förskolor etc – d v s lite av varje.
Miljöerna ska vara lockande alla tider på dygnet oavsett om evenemang pågår eller ej. Man vill
att det ska hända mycket runt arenorna, att det ska vara ett område som är en mötesplats så det
används även till vardags. Butiker, caféer, restauranger, arkader är exempel på sådant som nämns
för att evenemangsområdet ska bli mer roligt att besöka.
När göteborgarna ombeds prioritera så är det alltså restauranger och caféer som ligger i
topp, men man ser gärna att det blir lite av varje i området för att skapa liv och rörelse i området
dygnet runt. Som någon sa: ”stad är när det är blandat och inte en nöjespark, och ska restauranger
fungera i området bör det finnas bostäder i närheten också”.
I containerdialogerna återkom ofta tankar kring att ett evenemangsområde inte kan rymma
allt om det ska ha någon slags egen karaktär. Många vi talade med verkade fokusera på aktiviteter och stadsutveckling för att göra trevliga och roliga saker tillsammans med andra mer än
stadsutveckling i form av bostäder och kontor.
Flera personer uttrycker att de hoppas att staden tar ut svängarna lite grann i området – att man
vågar testa nya grepp med fräck arkitektur eller att man skapar ikonbyggnader och landmärken –
som i sig lockar göteborgare och besökare till området. Som Karlatornet – fast en annan variant i
detta området och som kan profilera staden.
Viktigt för göteborgarna är att området byggs samman med närliggande delar så att evenemangsområdet binder ihop staden snarare än att dra isär. Området behöver i denna mening integreras
med stadsdelarna runt omkring, och vara upplyst kvällstid för trygghetens skull. Göteborgarna
signalerar också att vi i större utsträckning borde ta tillvara Mölndalsån och de ytor som finns intill
vattnet.
Önskemål framförs också om att ha fler ickekommersiella ytor i området, t ex ett mindre
bibiliotek som 300 m2 eller ett kulturhus. Skapa inglasade ytor som man kan besöka utan att
det kostar pengar. Ett ställe där man kan samlas före och efter träning, innan konserter etc.
Kanske gallerier och museum, fler affärer och caféer som gör att människor kan röra sig i
området. Är man hungrig idag så måste man ta sig från området.
Det är dessutom många som önskar mindre trafik och mer parker och grönytor i området.
Burgårdsparken lyfts fram som en tillgång i området men man vill också gärna se ännu
mer grönt. Gärna parker uppe på hustaken, inte bara grå betong. Mer träd, gärna rabatter vid
Scandinavium och Ullevi. Foodtrucks i området. Mer vardagligt, inte bara stora evenemang.
Mer som Köpenhamn. Mer restauranger. Flera lyfter att det vore trevligt att kunna äta gott i
området och vistas där både före och efter konserter och evenemang.
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4. U
 PPLEVELSEVÄRDEN SOM KAN PÅVERKA
UTVECKLINGEN FRAMÅT
Medborgardialogen pekar också ut upplevelsevärden som göteborgarna önskar ska
påverka utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Här skiljer sig preferenserna
något bland de olika målgrupperna och bland dialogmetoderna, men sammanvägt så
framstår det som en kombination av ”underhållande, festligt och tillsammans” samt
”öppet, inkluderande, jämlikt” är det som göteborgarna föredrar.

VILKA GRUPPERINGAR AV ORD TYCKER DU BÄST BESKRIVER VAD
SOM ÄR VIKTIGAST I UTVECKLINGEN AV EVENEMANGSOMRÅDET?

Öppet, inkluderande, jämlikt

19 %

Underhållande, festligt, tillsammans

25 %

Hållbart, grönt, avslappnande

18 %

Aktivt, pulserande, äventyrligt

15 %

Modernt, bekvämt, nära

11 %

Världsklass, prestationer, stjärnor

11 %
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

”Underhållande, festligt och tillsammans” ligger i topp i den digitala enkäten, där 25 %
av göteborgarna föredrar dessa ord, följt av ”öppet, inkluderande och jämlikt” (19 %).
Både män och kvinnor väljer underhållande, festligt och tillsammans på första plats.
Medan kvinnor väljer öppet, inkluderande och jämlikt på andra plats väljer männen
aktivt, pulserande och äventyrligt.

Kvinnor

Män

1. Underhållande, festligt tillsammans 25 %

1. Underhållande, festligt tillsammans 26 %

2. H
 ållbart, inkluderande och jämlikt 24 %
/och Hållbart grönt och avslappnande 24 %

2. Aktivt, pulserande och äventyrligt 18 %

4. Aktivt, pulserande och äventyrligt 12 %
5. Modernt, bekvämt och nära 9 %
6. Världsklass, prestationer och stjärnor 7 %

3. Hållbart, inkluderande och jämlikt 14 %
4. Hållbart grönt och avslappnande 14 %
5. Världsklass, prestationer och stjärnor 14 %
6. Modernt, bekvämt och nära 13 %

Inga större skillnader
i ålderskategorier. Samtliga
åldersgrupper väljer
”underhållande, festligt
och tillsammans” som
förstahandsval.
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16–24 år

25–34 år

1. Underhållande, festligt tillsammans 30 %

1. Underhållande, festligt tillsammans 25 %

2. Aktivt, pulserande och äventyrligt 16 %

2. Öppet, inkluderande och jämlikt 20 %

3. Öppet, inkluderande och jämlikt 16 %

3. Hållbart grönt och avslappnande 20 %

4. Hållbart grönt och avslappnande 15 %

4. Aktivt, pulserande och äventyrligt 15 %

5. Modernt, bekvämt och nära 13 %

5. Modernt, bekvämt och nära 10 %

6. Världsklass, prestationer och stjärnor 10 %

6. Världsklass, prestationer och stjärnor 9 %

35–54 år

55–74 år

1. Underhållande, festligt tillsammans 23 %

1. Underhållande, festligt tillsammans 26 %

2. Öppet, inkluderande och jämlikt 18 %

2. Öppet, inkluderande och jämlikt 21 %

3. Hållbart grönt och avslappnande 18 %

3. Hållbart grönt och avslappnande 19 %

4. Aktivt, pulserande och äventyrligt 17 %

4. Världsklass, prestationer och stjärnor 14 %

5. Världsklass, prestationer och stjärnor 13 %

5. Modernt, bekvämt och nära 11 %

6. Modernt, bekvämt och nära 11 %

6. Aktivt, pulserande och äventyrligt 14 %

Hos idrotts- och föreningslivet svarar en övervägande majoritet (47 %) att ”öppet,
inkluderande och jämlikt” bäst beskriver vad som är viktigast, följt av underhållande,
festligt och tillsammans (16,38 %).
Kulturlivet ger en samstämmig bild, och framför att ”öppet, inkluderande och jämlikt” är
en fullständig grundförutsättning för all verksamhet – om inte det kännetecknar området så
spelar det ingen roll hur det uppfattas i övrigt, menar man. Kulturlivet, som också är positivt
inställda till ”underhållande, festligt och tillsammans”, föreslår en ny kombination: ”öppet,
festligt och tillsammans”.
Värt att notera är även att ”hållbart, grönt och avslappnande” är ord som tilltalar deltagarna
i detta avseende, medan ”värdsklass, prestationer och stjärnor” samt ”modernt, bekvämt
och nära” får lägre värden. I telefonintervjuerna kommer ”hållbart, grönt och avslappande i
topp”, följt av ”underhållande, festligt och tillsammans”
När det gäller näringslivet så är det bara tio näringslivsrepresentanter som besvarat den
aktuella frågan. Av dessa uppgav fyra personer ”hållbart, grönt och avslappnande” samt
”modernt, bekvämt och nära” som de viktigaste grupperingarna av ord. Fyra personer (av
tio möjliga) är dock ett för tunt underlag att dra säkra slutsatser från.
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5. V
 AD ÄR VIKTIGT NÄR VI UTVECKLAR
FRAMTIDENS EVENEMANGSOMRÅDE?

Det finns tre spår som utkristalliserar sig tydligt från medborgardialogerna
när det gäller utvecklingen av framtidens evenemangsområde.

1.

 et ena är en önskan bland såväl göteborgare som kulturliv, näringsliv och
D
idrott- och föreningsliv, om att tillföra delar till området som kan göra det
mer levande även när det inte är evenemang. Området upplevs som antingen
”på” eller ”av”. ”På”, med mycket liv och rörelse när det är ett evenemang som
pågår. ”Av”, det vill säga ödsligt och utspritt, vid övriga tillfällen. Man önskar
anledningar att besöka området även utanför de stora evenemangen. Ju mer
som finns att se och göra i området, desto större anledning att gå dit även
när det inte är evenemang, vilket i sin tur skulle göra området mer ”på” – och
tryggare och mer välkomnande att vistas i.

2.

 et andra, som också målgrupperna är överens om, är behovet av att koppla
D
ihop evenemangsområdet med närliggande delar, så det blir en integrerad
del av Göteborg, en pusselbit som hänger ihop med resterande pusselbitar
och inte är frikopplat från resten av staden.

3.

 et tredje, även detta framförs brett i dialogen, är önskemålet om att sätta
D
barn och ungdomar i fokus för utvecklingen av området och erbjuda dem
möjligheter till olika typer av meningsfulla aktiviteter som inte kostar pengar.
Samtidigt vill man ha de stora evenemangen, de stora konserterna, de stora
sportupplevelserna – men man vill addera det lite mer småskaliga. Fler aktiviteter som man kan göra med barnen både utomhus och inomhus, fler platser
där man kan aktivera sig och umgås med varandra utan att konsumera.
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VIKTIGA MEDSKICK
De grupper som deltagit i medborgardialogerna bidrar med olika perspektiv på frågan och nedan följer en övergripande sammanfattning
över det som respektive målgrupp framför som viktiga medskick.
GÖTEBORGARNA – LÅT OMRÅDET LEVA DYGNET RUNT, KOPPLA IHOP
DET MED RESTEN AV STAN OCH GÖR DET TILLGÄNGLIGT FÖR FLER
Av medborgardialogerna framgår att göteborgarna
vill att området att ska leva även när det inte
pågår evenemang. Göteborgarna tycker om de
stora evenemangen och händelserna som sker
med jämna mellanrum i området och vill behålla
dem, men efterlyser också andra aktiviteter och
upplevelser i området som lockar dit människor,
och som gör området levande dygnet runt.
Fler konserter och fler caféer och restauranger är
de spår som framstår som de tydligaste önskemålen
när det gäller hur göteborgarna vill att evenemangsområdet ska utvecklas. Att man vill ha fler
konserter och fler caféer och restauranger uppges
både i den digitala enkäten samt i telefonintervjuerna.
För att skapa mer liv i området föreslås också att
man satsar på fler aktiviteter för barn och unga
och på fler och, lite mer småskaliga evenemang
som kan vara öppna för alla. I sammanhanget
nämns ekonomin som en viktig parameter – det
finns en önskan om att man utöver de stora
evenemangen ska kunna ägna sig åt aktiviteter
i evenemangsområdet som inte kostar pengar,
så det blir ett område som är öppet och välkomnande för fler. Actionparken nämns i många
sammanhang som en positiv plats och kraft i
området. Det är en plats som är socialt inkluderande, som inte kostar något att besöka och
som tillför energi.
Man vill ha restauranger och caféer, promenadoch cykelstråk, butiker och bostäder. Men också
plats för spontanidrott, organiserad idrott och
picknickmöjligheter. Det ska fortsatt finnas plats
för människan, genom öppna mötesplatser, där
man kan mötas och umgås. Och de får gärna
vara under tak!

både för promenad- och cykelstråk, för caféer
och restauranger, och för fria ytor där man kan
mötas för att ägna sig åt spontana aktiviteter
med familj och vänner. Därtill följer en önskan
att evenemangsområdet i större utsträckning
ska kopplas ihop med resten av centrala stan.
Göteborgarna upplever att området ligger lite
avsides – trots att det ligger i stadskärnan i de
centrala delarna av Göteborg.
Valhalla togs upp som samtalsämne av några
personer. I de fall det togs upp fanns det olika
uppfattningar. Flertalet tyckte att man borde
bygga ett nytt badhus istället för Valhallabadet,
större och modernare. Andra tyckte att Valhallabadet ska ligga kvar. I de fall som frågan lyftes
fanns det olika uppfattningar: flertalet av de vi
mötte i containrarna tyckte att man borde bygga
ett nytt badhus istället för Valhallabadet, större
och modernare. Andra tyckte att Valhallabadet
ska ligga kvar.
Det är tydligt att trygghetsfrågor berör göteborgarna, flera av samtalen i containrarna handlade
om detta. Genom att göra området mer levande
dygnet runt, ökar också tryggheten i området.
Intressant att nämna är att vi inte har sett några
större skillnader i ålder och kön när det gäller
åsikter kring evenemangsområdets utveckling.
Kvinnor och män i alla åldrar är relativt överens
om vad man prioriterar som viktigt.
En tydlig ståndpunkt som förts fram av
göteborgarna i flera av dialogerna är att evenemangsområdet behöver utvecklas tillsammans
med Heden. Så länge Hedens framtid är oklar
upplevde flera att det var svårt att uttala sig om
evenemangsområdet.

Göteborgarna betonar också vikten av att ta
vara på tillgången till Mölndalsån, för motion och
för rekreation. Den nämns som en möjlighet
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IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIVET – HELHETSSYN OCH TILLGÄNGLIGHET I FOKUS

I dialogerna med idrotts- och föreningslivet framkommer vikten av att ta ett helhetsgrepp på
området genom att koppla ihop det med utvecklingen av Heden för idrottens bästa i staden,
samt med badstrategin och Valhallabadets lokalisering. Men även en helhetssyn inom området
genom att kombinera breddidrott och föreningsverksamhet med elitidrott och andra evenemang,
och att se över synergieffekterna mellan de olika
arenorna. Breddidrotten trycker på behovet att
få behålla möjligheterna till träning och match
inom området måste lösas!
Idrotts- och föreningslivet signalerar att det är
viktigt med en transparent process som utgår från
göteborgarnas bästa. Bland dem som har deltagit
i dialogerna uttrycks en positiv inställning till att
området ska utvecklas, tillsammans med viss skepsis
kring hur området ska räcka till/rymma allt – och
att det aldrig händer något. Några hade fått intryck
att man var längre fram i processen, att det fanns
mer färdiga förslag och tidplaner, men såg dialogen
som ett gott tecken och att staden är beredd att
lyssna. För idrotts- och föreningslivet är det viktigt med ändamålsenliga arenor för breddidrott,
elitidrott, tävlingar (lokala, regionala, nationella
och internationella mästerskap)
Idrotts- och föreningslivet lyfter särskilt fram
tillgängligheten som en särskilt tydlig fråga – att
vi ska bygga rätt från början och det gäller både
fysisk och social tillgänglighet. Genom att ha med
tillgänglighetsperspektivet från början kan man
skapa förutsättningar för fler redan i idéstadiet,
och många tillgänglighetslösningar är bra för
många målgrupper. Till exempel om det är rullstolsvänligt är det automatiskt barnvagnsvänligt och
så vidare.

Tillgänglighetsperspektivet handlar också om hur
man ger och tar emot information om vad som
händer i området samt deltagande i aktiviteter.
När det gäller den sociala tillgängligheten så är
det viktigt för idrotts- och föreningslivet att det
skapas ett område som är relevant och tillgängligt
för alla göteborgare, inte bara en specifik intressesfär, en social grupp eller en inkomst grupp – att
området inte bara är baserat på konsumtion som
drivkraft.
Idrotts- och föreningslivet framför också vikten av
att det blir mer liv och rörelse hela dygnet i området
genom att vi skapar nya möjligheter att mötas.
De ser framför sig att området kommer att bli mer
levande med inslag av bostäder, evenemang och
service. Att hela området bebyggs och att man
kan vistas där hela dygnet och känna sig trygg.
De representanter som vi haft kontakt med
för idrotts- och föreningslivet ser ett värde i att
kunna erbjuda allt på ett ställe – möjligheten att
samla och kombinera olika aktiviteter.
När det gäller den framtida utvecklingen av området påtalas att det är viktigt att man kan
kombinera användningen av olika ytor och arenor
vid större arrangemang, men även i ”vanliga”
sammanhang. Man framför också möjligheten att
samutnyttja ytorna – får exempelvis en skatehall
plats inuti arenan?

Tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning ska vara en självklar, grundläggande utgångspunkt för allt utvecklingsarbete.
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KULTURLIVET
– LÅT DET STORA OCH DET LILLA MÖTAS OCH SKAPA EN FOLKLIG KÄNSLA FÖR ALLA
Kulturlivet framför att det ska finnas utrymme/
plats att göra många olika saker. Förutom arenor
också spontana mötesplatser, små rum i staden,
kostnadsfria ytor/rum och plats för kringaktiviteter. I kontrast till de stora arenorna bör det finnas
något för alla!
När det gäller utvecklingen av framtidens evenemangsområde framför kulturlivet ett önskemål
om en storskalighet kombinerat med småskalighet
– stora scener för stora evenemang men även
mindre mer intima arenor, scener och mötesplatser
för mindre evenemang. Det ska finnas möjlighet
till mindre utställningar, gallerier och museer. Det
stora formatet kompletteras med det lilla formatet.
Kulturlivet framför också att det inte behövs fler stora

teaterscener, att stordriftens tid är förbi. Stadsteatern, Stora Teatern, Operan, Valhalla behöver
inte mer konkurrens. Viktigare här med ytor för
kulturell verksamhet av olika slag: frigrupper,
dans, konstutställningar, gallerier etc.
I dialogerna med kulturlivet framkommer också att
det behövs fler öppna, kostnadsfria ytor i staden för
kravlöst året-runt-häng och eget ”skapande” utan
arrangörer där alla göteborgare och turister får plats.
Kulturlivet önskar också mer kulturaktiviteter
som berikar och tillför positiv energi till området
och till människor, som exempelvis ett kulturhus
eller ett bibliotek. Detta är typer av byggnader
som lockar mycket folk, det kostar inget att gå
in – och det blir liv i området!

NÄRINGSLIVET
– EN UTVECKLING AV OMRÅDET GYNNAR HELA STADEN
I dialogerna med näringslivet framkommer att de
välkomnar en utveckling av området. Flera näringslivsrepresentanter upplever dock att frågeställningen som ställs i denna dialogprocess än så länge
är ganska generell, deras upplevelse är att projektet ligger långt fram i tiden. Näringslivet var
tydliga med att de fortsatt vill vara involverade
i processen.
De vill vara med och diskutera möjligheter att
bygga blandstad och är nyfikna på vilka former
som går att hitta för det? De är positiva till att få
in mer liv och rörelse i området och ser en blandad
bebyggelse framför sig, med handel och butiker,
bostäder, företag, restauranger, arenor och folk
som rör sig i området.
Näringslivet ser en utveckling av området som
ett tillskott till hela Göteborg – att det gynnar
hela staden och kompletterar det som redan finns
i city, exempelvis när det gäller butiker i närliggande områden så skulle en utveckling av handel i
evenemangsområdet gynna även närliggande
butiker då det drar mer folk till området.

Näringslivet vill att vi tänker modernt och
internationellt och att evenemangsområdet skulle
kunna bli en spännande mötesplats för såväl
göteborgare som besökare till Göteborg. Att
vi tar ut svängarna med fräck vågad arkitektur.
Och att vi bygger tätt – centrala ytor ska ha hög
beläggning.
I dialogerna med näringslivet lyfts särskilt parkeringsfrågan som viktigt för utvecklingen av framtidens evenemangsområde. De ser parkeringar
som en av de enskilt viktigaste frågorna när man
utvecklar området – det måste finnas parkeringsplatser i nära anslutning till besöksnäringen.
För näringslivet är det viktigt att Göteborg håller
ett högt tempo i processen. Det är viktigt att
utvecklingen av evenemangsområdet blir av – vi
får inte tappa mer fart emot Stockholm och Malmö
nu. Det finns också synpunkter hos näringslivet
att man bör räkna in Nya Ullevi i den här processen, nu när området ska utvecklas – att se över
användningen. En uppfattning som kommer fram
är att Nya Ullevi används allt för lite idag.
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6. ANNAT SOM GÖTEBORGARNA VILL PRATA OM
I medborgardialogerna har vi naturligtvis kommit in även på andra frågeområden när vi träffat
göteborgare. Följande är exempel på andra frågor som vi har upplevt engagerar de göteborgare som vi
har haft kontakt med i dialogprocessen kring evenemangsområdet:

• Hur lång tid tar det?

• Positiv till all utveckling som sker i staden, bygg på!

• Västlänken.

• För mycket gnäll, är glad att det händer något nu!

• Parkeringsplatser.

• Låt framtiden komma, det tar för lång tid.

• Bostäder.

• Vad roligt att det ska hända så mycket!

• Mer liv kring Stenpiren – låt skärgårdsbåtarna
gå där ifrån. Anlägg joggingspår där.

• Bevara Landeriet.
• Problemet vid Mölndalsån är att vattnet stiger.

• Varför en Arena mitt i stan?
Låt den ligga i någon annan stadsdel.
• Utveckla Gårda! Spårvagnar mellan
Valand – Gårda, genom Heden.
Damfotbollen ska få lika mycket plats och
få spela på samma plan som herrfotbollen.

• Starta en rastgård för hundar som även är rolig för
människor att besöka, i parkliknande miljö.
• Låt skolorna vara kvar i området.
• Behåll området som det är.
Vi behöver inte ändra på allting.

INSPIRATION
Många deltagare tipsar om andra platser och goda exempel som de tycker
kan tjäna som inspiration till evenemangsområdet i Göteborg. Exempel som nämns:

• Edmonton i Canada
• Ludwigsfeld utanför Berlin
• Ett evenemangsområde för barn, i Dubai.
• K
 öpenhamn – bygga lite mindre hus
i området så det blir mysigare.
• L
 innégatan – lite mer blandning på
restauranger och barer, inte som Avenyn
utan mer som Majorna och Linnégatan.
Inte bara de större café- och matkedjorna.
• Lilla Torg i Malmö.
• L
 ite medelhavskänsla! Människor ska
spontant kunna gå på evenemang,
behöver inte vara planerat långt innan.

• Våga ta ut svängarna estetiskt! Bygg hus och gör
gångbanor som inte ser ut som på andra platser
i Göteborg. Då blir området unikt och något som
människor vill söka sig till.
• Använd Kulturkalasets koncept som inspirationskälla:
trygghet och tillgänglighet är inbyggt i miljöerna.
En grundförutsättning är att det finns utrymme/plats
att göra många OLIKA saker. Förutom arenor också
spontana mötesplatser, små rum i staden, kostnadsfria ytor/rym, plats för kringaktiviteter.
• Konstmarknad vid Mölndalsån, typ Lyon
• Plaskis i Majorna – skejtare och barnfamiljer
hänger där
• IFU Arena i Uppsala
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ANDRA IDÉER
Det har även kommit in flera förslag med kreativa idéer. Här är några exempel:

• S
 kissa på idéer utifrån att de inte ska kosta
pengar och inte kräva att man konsumerar
– som ska gå att göra både inomhus och
utomhus.

• I samband med arenaevent, bjud in göteborgaren att delta. T ex om Ullevi har världscup i
freestyle skidåkning, så bjuds göteborgaren in
dagarna efter för att testa skidåkning.

• Äventyrspromenad längs ån!

• Det som byggs kan ha flera användningsområden, t
ex kan bänkar vara åkbara för skateboard

• Ha mer dans för människor! Dans ger glädje!
• Bygg upp en liten utomhusscen i området,
som i Slottsskogen. Där kan man ha olika
typer av evenemang och det skapar liv och
identitet till området.
• Gärna parker uppe på hustaken – inte bara
grå betong.
• Idag är man inklämd mellan fasader, bilar,
cyklar – men det skulle kunna vara fina ytor,
träd, bänkar, verksamhetslokaler som caféer
och restauranger och så ska man kunna snedda
över gatan och röra sig friare, som t ex på
Avenyn. Bilar och kollektivtrafik behöver inte
tas bort utan dessa ska kunna samsas på ett
effektivt vis.
• Landeriet – kanske en speciell trädgård med
servering? Musikpaviljong så man knyter an till
en annan tid. Landeriet skulle man också kunna
använda till exempelvis bibliotek eller utveckling
av kreativa näringar. Bra att använda till något
offentligt.
• Ett par studenthem med små rum – för liv och
rörelse hela dygnet. Skulle ge en blandstad.
Studenter rör sig på olika tidpunkter under
dygnet, och de behöver få p-platser.
• Sidoarrangemang – vid större arrangemang
skapa ”sidoaktiviteter” som inte kräver inträde.

• När ni tar fram idéer för hur Göteborg ska
utvecklas, utgå inte från att det alltid är sommar.
Utgå från verkligheten, att under stora delar av
året är det grått och regn. Tänk på att bygga/
utveckla så att det funkar även om det är regnigt,
höst eller vinter.
• Det får inte bara var sånt som kostar. Det finns
många ensamstående föräldrar och singlar som
inte har så mycket pengar.
• Caféer och restauranger längs Mölndalsån!
• Platser för lite mer organiserad vardagsmotion,
typ yoga, morgongymnastik etc. som även
hotellen kan arrangera och erbjuda sina gäster.
• Våga ta ut svängarna estetiskt. Bygg hus och
gör gångbanor som inte ser ut som på andra
platser i Göteborg. Då blir området unikt och
något som människor vill söka sig till.
• Om man vill ha världsklassperspektivet ska det
vara lite mäktigt. Man kan skapa mycket med
t ex neonljus, kombinera nöjesparkstänket för
att skapa det festliga. Det signalerar att det
finns nöjen.
• Stadens lysande reklamskyltar. På stadsbiblioteket finns det stora ljusskyltar med lästips. Man
kunde ha sådana skyltar som talade om andra
saker som händer i området.
• F
 lytta vattenspelet från Götaplatsen hit istället!
Roligt med ofarlig vattenlek där barnen kan
springa. Lägg det i en park nära Svenska Mässan.
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REFLEKTION
Medborgardialogerna kring evenemangsområdet
med boende, besökare och näringsliv, har varit en
positiv process. Satsningen har mötts av stor nyfikenhet och engagemang, och den har genererat
många olika idéer och tankar. Utmaningen är, som
alltid i dialogprocesser, att tolka resultatet och
försöka se storheter och tendenser då det uppskattningsvis finns lika många idéer som det finns
göteborgare. Varje person har en unik sammansättning av synpunkter och idéer. Det går i resultatet
att utläsa flera värden som området har idag för
göteborgarna som bör bevaras. Tyngdpunkten bör
ligga på att addera saker, som skapar ännu mer värde.
Det är viktigt att deltagarna i en medborgardialog
inför genomförandet ges möjlighet att ta del av
information i frågan. Detta löste vi i den fysiska

dialogen, genom en utställning i containern samt
presentationsmaterial för dialogtillfällena med
idrotts- och föreningsliv, kulturliv och näringsliv,
samt i den digitala dialogen med information på
stadsutveckling.goteborg.se.
Informationsinsatsen – att berätta för boende,
besökare och näringsliv om att det nu finns
planer på att utveckla evenemangsområdet –
har varit lika viktig som själva dialogfrågan.
Att mejsla ut frågeställningen så att vi kunde avgränsa dialogen till det som faktiskt är
påverkbart har skapat tydlighet både för de
göteborgare som deltagit i dialogen och för
tjänstepersoner som bemannat de olika dialogtillfällena. Fortsatta medborgardialoger rekommenderas i kommande skeden.

LÄRDOMAR
Att arbeta enligt stadens sju principer för medborgardialog kräver ett ordentligt förarbete och
en god planering. I medborgardialogerna kring
utvecklingen av evenemangsområdet har vi varit
många förvaltningar och bolag involverade vilket
varit en framgångsfaktor, både när det gäller förberedelsearbetet och genomförandet. Men också
en utmaning då det varit många människor att samla.

kommer fram. De som brukar komma på dialogmötena har samma möjlighet som tidigare att
delta – men vi når också fler.
Behovet av samordning inom staden, samt vikten
av att kunna kombinera flera metoder, pekar på
hur viktigt det är att allokera tillräckligt med tid
till medborgardialogerna.

För att vi ska nå ut brett behöver vi, såsom vi
gjort i denna medborgardialogen, kombinera olika
metoder, både fysiska och digitala. Att möta göteborgarna där de är, istället för att bjuda in till möten
som kan verka exkluderande och bara locka de
mest intresserade, är effektivt då vi når personer
som annars inte skulle fått göra sin röst hörd.
Bilden blir mer nyanserad och fler perspektiv
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