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1 Sammanfattning 
Under sommaren 2020 gick stadsbyggnadskontoret ut med en enkät för att 
samla in synpunkter om Rambergsvallens idrottsområde som underlag till 
detaljplanen för bostäder och verksamheter söder om Wieselgrensplatsen. 
Detta var en del i arbetsprocessen för social konsekvensbeskrivning och 
barnkonsekvensbeskrivning (SKA/BKA) för kunskapsinsamling. Initialt var 
ambitionen att kontoret skulle arrangera torgmöten för allmänheten, men på 
grund av den då rådande situationen med Covid-19 pandemin kunde dessa inte 
genomföras på grund av då gällande restriktioner. Istället bestämdes det att en 
enkät skulle vara mer lämplig metod för att ta del av hur allmänheten ser på 
området och vill att det ska utvecklas. 
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2 Enkätsammanställning 

2.1 Bakgrund 
Under sommaren 2020 gick stadsbyggnadskontoret ut med en enkät för att 
samla in synpunkter om Rambergsvallens idrottsområde som underlag till 
detaljplanen för bostäder och verksamheter söder om Wieselgrensplatsen. 
Detta var en del i arbetsprocessen för social konsekvensbeskrivning och 
barnkonsekvensbeskrivning (SKA/BKA) för kunskapsinsamling. Initialt var 
ambitionen att kontoret skulle arrangera torgmöten för allmänheten, men på 
grund av den då rådande situationen med Covid-19 pandemin kunde dessa inte 
genomföras på grund av då gällande restriktioner. Istället bestämdes det att en 
enkät skulle vara mer lämplig metod för att ta del av hur allmänheten ser på 
området och vill att det ska utvecklas. 

3 Enkätfrågor 
1. Enkät om Rambergsstadens idrottsområde (endast information) 

Rambergsstadens idrottsområde kan nu förnyas. Vi vill veta vad du 
tycker är viktigt att staden tänker på inför den kommande utvecklingen 
och hoppas att du kan ta dig tid att svara på frågorna i den här enkäten. 
 

2. Bor eller jobbar du i närheten av området?  
o Nej 
o Ja, bor 
o Ja, jobbar 

 
3. Brukar du besöka någon av följande:  

Lundbybadet  o Ofta o Sällan o Aldrig 

Rambergsbrinken o Ofta o Sällan o Aldrig 

Bravida Arena  o Ofta o Sällan o Aldrig 

Lundby sjukhus  o Ofta o Sällan o Aldrig 

4. Hur brukar du ta dig hit?  
o Till fots 
o Cykel 
o Kollektivtrafik (kanske specificera om det är buss eller spårvagn)  
o Bil 
o Annat 

 
5. Hur uppfattar du området söder om Wieselgrensplatsen i dag?   
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Öppen fråga, fritext. 

 
6. Vad tycker du skulle kunna göra området söder om 

Wieselgrensplatsen trevliga att besöka?  

Öppen fråga, fritext. 

 
7. Är det något som du tycker är viktigt att staden tänker på i 

utvecklingen av området söder om Wieselgrensplatsen?  

Öppen fråga, fritext. 

 
8. Lite bakgrundsfrågor:  

Ålder:  

Kön: 

Bakgrund (född i Sverige/förälder född utanför Sverige) 

är du född? 

o I Sverige, med en eller båda föräldrarna födda i Sverige 
o I Sverige, med båda föräldrarna födda utom Sverige 
o Utanför Sverige 
o Vill ej svara 

4 Enkätsvar 
Enkäten låg ute från och med 2020-05-14 till och med 2020-08-25 och totalt 
svarade 997 personer på enkäten. Den stora andelen svar var oväntat stort vilket 
innebar att kontoret fick hitta ett annat sätt att sammanställa resultatet på än vad 
som var den ursprungliga planen.  

4.1 Metod 
För att hantera de cirka 500-600 fritextsvaren från enkäten gjordes en textanalys 
med programmet InfraNodus genom att analysera fråga för fråga och det första 
steget var att ta fram ordfrekvens alla ord. Eftersom det förekom olika 
förkortningar av ord som till exempel ”tråk” så blev detta dimensionerande för 
ordet tråkigt. Därefter analyserades antalet samband mellan de mest frekventa 
orden och andra ord för att hitta representativa svar från fritextsvaren.  

Med de mest frekventa orden och dess samband med andra ord var det möjligt 
att göra en manuell sentimentanalys genom att personligen ta fram fritextsvar 
med frekvent nämnda samband med åtta positiva och åtta negativa fritextsvar 
till fråga 5. Eftersom enkäten även hade engelskspråkiga fritextsvar valdes ett 
positivt och ett negativt engelskt svar för presentation. 
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Samma metodik fast utan sentimentanalys återanvändes för att ta fram 
representativa svar för fråga 6 och fråga 7. Även här valdes ett engelskt svar per 
fråga för presentation. 
 
Dessa uttag av representativa fritextsvar är en kombination av statistik och 
personlig sentimentanalys då textanalysprogrammet som användes inte hade 
möjlighet att göra detta för det svenska språket. Samtliga svar från enkäten 
bifogas denna sammanställning.  

4.2 Resultat 

4.2.1 Fråga 2 

Bor eller jobbar du i närheten? / Do you live or work nearby?  

Störst andel, 76,80% vilket motsvarar 715 personer, som besvarade enkäten bor 
inom området.  

Fråga 2. Bor eller jobbar du i närheten? /  
Do you live or work nearby?  % 

Ja, bor / Yes, live 76,80% 
Ja, jobbar /Yes, work 4,40% 
Nej / No  14,29% 
Obesvarat 4,51% 
Ack. svar 931 

 

4.2.2 Fråga 3 

Brukar du besöka någon av följande? / Do you visit any of the following?  

Lundbybadet och McDonalds är de verksamheter som används ofta av de som 
svarat. Dessa verksamheter har även högst svar för de verksamheter som 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

%

76,80%

4,40%

14,29%

4,51%

2 Bor eller jobbar du i närheten? / Do you live or work nearby?

Ja, bor / Yes, live Ja, jobbar /Yes, work Nej / No Obesvarat
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används sällan. Detta beror troligtvis på att denna verksamhet riktar sig till en 
bred målgrupp och är inte bundna till en viss årstid som tex. Rambergsrinken 
eller till specifika evenemang tex. Bravida Arena.  

Av de verksamheter som aldrig besökts fick Aktivitetsstråket flest svar. Detta 
kan bero på att det är relativt nybyggt och att allmänheten inte heller vet vad 
som är aktivitetsstråket. Lundby sjukhus fick också hög andel svar från dem 
som aldrig besökt verksamheten, vilket kan ses som något positivt. Andelen 
som aldrig besökt Bravida Arena och Rambergsriken – motsvarar dem som inte 
har intresse av fotboll eller hockey eller ingen koppling till de verksamheterna.  

Fråga 3. Brukar du besöka någon av 
följande? / 
Do you visit any of the following?  

Ofta / Often 
Sällan / 
Seldom 

Aldrig / 
Never 

Obesv   

% % % % 
Ack. 
svar 

Genom- 
snitt 

Lundbybadet 38,11% 39,25% 12,40% 10,24% 879 1,71 
Rambergsrinken  10,47% 36,06% 37,88% 15,59% 879 2,32 
Bravida Arena  18,20% 33,11% 35,38% 13,31% 879 2,20 
Lundby sjukhus  5,01% 38,57% 40,05% 16,38% 879 2,42 
McDonalds 22,87% 42,09% 23,32% 11,72% 879 2,01 
OKQ8  21,16% 39,02% 25,03% 14,79% 879 2,05 
Aktivitetstråket på Rödlönnsgången 15,81% 23,21% 43,34% 17,63% 879 2,33 
Parkeringsplatserna  14,11% 31,06% 38,79% 16,04% 879 2,29 
Totalt         879 2,17 

 

 

4.2.3 Fråga 4 

Hur brukar du ta dig hit? / How do you usally get here? 

Störst andel av dem som svarat på enkäter tar sig till området till fots eller cykel 
vilket är representativt för att störst andel även bodde inom området. Inom 
kategorin ”Annat/Other” har flest svarat moped. 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Genomsnitt

1,71
2,32

2,20
2,42

2,01
2,05

2,33
2,29

2,17

3 Brukar du besöka någon av följande? / Do you visit any of the 
following? : Genomsnitt

Lundbybadet Rambergsrinken

Bravida Arena Lundby sjukhus

McDonalds OKQ8

Aktivitetstråket på Rödlönnsgången Parkeringsplatserna

Totalt
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Fråga 4. Hur brukar du ta dig hit? / How do you usally get 
here? 

% 

Till fots / Walking 55,96% 
Cykel / Bike 43,21% 
Kollektivtrafik / Public transport  37,54% 
Bil / Car 38,37% 
Annat / Other  2,36% 
Obesvarat 4,60% 
Ack. svar 847 

 

 

4.2.4 Fråga 5 

Fråga 5 Hur uppfattar du området i dag? / What do you think about the 
area today? 
Totalt svarade 591 personer på denna öppna fråga som möjliggjorde 
fritextssvar. Ett urval av de åtta positiva och åtta negativa fritextsvar har gjorts 
enligt metoden beskriven under 4.1 Metod.  

4.2.4.1 Konkreta förslag i de flest nämnda noderna 

• Splittrat där de olika aktiviteterna har entréer på olika platser och långt 
ifrån varandra. Ingen naturlig entréyta. Inget naturligt stråk som binder 
samman de olika delarna. Varje del är för sig själv. Ingen möjlighet att 
de möts. De drar inte nytta av sin relativa närhet till varandra. 

• Hade varit underbart om det blev ett område med extra fokus på hälsa, 
idrott och aktivitet för Hela Hisingen. Nytt fräscht badhus med 
utebassänger. Mycket grönområden mellan husen och verksamheter i 
botten på de nya husen. Uteområden med lekplatser och bänkar för 
möjlighet till grill, picknick och stadsnära häng. Bygg ihop Rambergets 
grönska med området nedanför. Ett rekreationsområde för boende i 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

%

55,96%
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37,54%
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2,36%
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4 Hur brukar du ta dig hit? / How do you usally get here?

Till fots / Walking Cykel / Bike

Kollektivtrafik / Public transport Bil / Car

Annat / Other Obesvarat
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centrala Hisingen och alla som arbetar på Volvo. Satsa även på miljö 
med grönområden med fågelholkar, insektshotell osv. 

• Det är svårt att ta sig igenom, något som tyvärr förvärrats i och med 
bygget av Bravida Arena. Nu är det ett långt stråk som man inte kan gå 
igenom utan måste gå runt. Eftersom leden också hindrar att man kan 
gå från ena sidan till andra upplever jag hela området som 
svårtillgängligt och kringskuret. 

• Lite oskyddat för boende på Rödlönnsgången. Gärna mer avskiljande 
åtgärder från vägen och gångstråket. Då det rör sig mycket folk där till 
och från spårvagnslinjen. 

• I coach and play basketball with Lundby Basketball in LG Hallen 
(Mötesplatsen Lundby) across from Lundbybadet. The location is 
perfect for youth sports like basketball because it is very easy to get 
there with bike, tram, bus, etc. Our hall is old and decrepit, but we love 
it, and hope that your really take into account the inclusiveness of 
basketball when you build the new hall - we keep LG Hallen 100% 
booked on afternoons and weekends, and there are hundreds of kids in 
the area that practice with us. 

4.2.4.2 Positiva svar 

 

 

”Spännande med mycket potential. Kan göras så mycket bättre. Parkeringarna kan läggas i 
garage och ytan bebyggas tätt i samma stil som Lundby park. Aktivitetsstråket kan byggas ut 
med utegym och ytor lämnas för uteservering på något café. Och sen bygga högt, och tätt 
inpå Bravida arena och rinken. Mycket död yta idag kan göras till levande stad!” 

”Jag gillar verkligen utomhusbadet!! Något liknande vill jag ha även i framtiden. Ishallen är 
också trevlig. Har lärt min dotter att åka skridskor där och vi går fortfarande dit.” 

”Ett stort plus att det finns så många aktiviteter centralt i stadsdelen. Älskar att ha cykelavstånd 
till både utomhusbad, innebad och skridskor! Fler promenadstråk vore trevligt samt ett uterum i 
närheten av stråket vid Bravida.” 

“I really enjoy having all these activity buildings right where we live. It's very practical and a 
luxury to be surrounded by so many options for extra activities for children and adults. Saying 
that, I support that they need to be updated and maintained periodically. Hope that in the future 
we can have ever more activities in our neighborhood.” 

”Det jag värdesätter mest är utomhuspoolen på Lundbybadet. Viktigt att den får vara kvar eller 
bevaras om området göra om. Fint att se mångfalden av invånare som simmar eller badar. Allt 
från de yngsta till de äldsta. Människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund.” 
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4.2.4.3 Negativa svar 

 

”Vi gillar framförallt utebadet, där är vi ofta på sommaren. Det är ju dessutom enda utebadet i 
Göteborg! Vi cyklar hit med barnen. Jag jobbar även i området, så periodvis tränar jag på 
Lundbybadet, styrketräning och pass. På vintern gillar vi att åka skridskor. Några gånger 
besöker vi även Bravida och hejar på Häcken!” 

”De nya husen som byggs längs med Rödlönnsgången har blivit ett lyft, men jag önskar att det 
var verksamheter i bottenplan för att ge området mer liv. Bostäderna gör att området känns 
tryggare så vi hoppas se mer bostäder i området.” 

”Väldigt trevligt och vackert samtidigt natur nära och fräscht. Man är både nära stan men ändå 
inte mitt i. Min familj och jag stor trivs här. Kulturella aktiviteter är ju pulsen och hjärtat av all 
trivsel som finns i området. Vi ser framemot att det utvecklas ännu mer speciellt för ungdomar 
som behöver friska aktiviteter och hälsosam och väl stimulerande miljö.” 

”Jag kan se hela området från min balkong och det är sammantaget inte ett vackert område. 
Mycket asfaltsytor som går kors och tvärs runt ishallen som är i sig inte vacker att se på. 
Lundbybadet är helt OK och jag vill absolut att utebadet ska vara kvar. Lundbybadet är dock 
inte vackert från Hjalmar Brantings gatan. Den stora parkeringen har nu inte används knappt 
alls sedan jag flyttade in då fotbollen varit inställd.” 

”Området känns otryggt och ovälkomnande. Det saknas ett torg och handelsplats där människor 
kan mötas och ta plats.” 

”Tråkigt, rörigt, outnyttjade ytor, mkt parkering, fult, inte inbjudande.” 

”Det är ett område i utveckling, aktivitetsstråket används flitigt av barn och ungdomar. Väldigt 
trevligt med utomhusbadet och aktiviteterna där. Otryggt till viss del med mycket inbrott, 
cykelstölder mm i närområdet. Oerhört fint med Ramberget, men tycker inte att biltrafik skulle 
tillåtas däruppe alls. Det är en strid ström av bilar som känns helt onödig.” 

”Mycket trafik med hög hastighet utmed Hjalmar Brantingsgatan. Känns osäkert att passera. 
Parkeringen vid Rambergsrinken känns ödslig och otrygg, särskilt på kvällen.” 

”För mig är området otroligt viktigt då jag bor ett stenkast ifrån. Området känns tryggt men jag 
tycker att det saknas grönområden/växtlighet. Lundbybadet är otroligt viktigt för området men de 
öppna ytorna kring Rambergsstadens Idrottsområde är tråkiga och mestadels grå asfalt. Det 
saknas gratisaktiviteter (exempelvis lekplats/utegym) för allmänheten.” 

”För mycket parkeringsplatser och för lite natur. Fula byggnader med amatörgrafitti på badet 
känns inte så vackert. När grönområden försvann bredvid kolonistugorna så saknar vi grönska.” 

Too many constructions! And the large and high buildings make it very dark because 
of the constant shade, especially in Lundbybadet. There are little to no trees (except for 
Ramberget nearby) so the dust is very evident when it is dry. However, it is a fantastic 
combination of activities in the same area that keep people coming all year round. 
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4.2.5 Fråga 6  

Fråga 6. Vad tycker du skulle kunna göra området trevligt att besöka? /  
What do you think could make the area nice to visit? 

Totalt svarade 560 personer på denna öppna fråga som möjliggjorde 
fritextssvar. Ett urval av åtta kommentarer enligt metoden beskriven under 4.1 
Metod.  

4.2.5.1 Konkreta förslag i de flest nämnda noderna 

• Att fokusera på grönområde och anordna en park. att göra så att det ser 
bättre ut gör det ju hemskt mycket trevligare att besöka området. 
Framförallt ordna med parkeringarna så fler har möjlighet att spendera 
tid i området. Fokus på målning och renovering så byggnader är fräscha 

• Mat- riktig näringsvärde snabb mat. Kaffe och fika i solen. En central 
placerad och öppen plats som byggs med tanke på att försvåra brott och 
vara tillgängliga för barn och familjer (finns säkert forskning som man 
kan ta till sig). En plats för snack före och efter sport. 

 

 

 

 

 

 

A cafe or pub in the area for adults to hang out at after their training. 

Mer belysning behövs, särskilt till vinterhalvåret. Odlingar så som man gjort vid parken bakom 
Bjurslättsskolan vore trevligt. Gärna mer platser att kunna vistas på utomhus. Fina 
trädgårdsarrangemang uppskattas! 

Mer fokus på utemiljön, planera utifrån fotgängarna i området. Försök etablera lite 
bredare aktiviteter för allmänheten (gym, mer mat..) samlat mot ett stråk alternativt torg. Bjud in 
föreningslivet i allaktivitetshus. Koppla området mot Ramberget och etablera ett promenad- 
och löpstråk mot Hisingsparken för att sammanfoga olika typer av idrott. 

Mer park känsla. Grönt men även med möjlighet till aktivitet. Typ utegym, schackspel, 
boulebana, pingisbord. 

Hade också varit trevligt med lite fler grillplatser i området och verksamheter likt som det är i 
Kvillebäcken (caféer, fler restauranger m.m.) 

Mer grönt, någon restaurang / cafe, ngn co-working space, utegym, hinderbana, mer aktiviteter 
för olika åldrar, bättre trevligare belysning, en äventyrs lekplats, bättre koppling till Ramberget, 
bättre cykelparkering, picnicbord... Det känns lite övergivet nu, viktigt att det underhålls och är 
prydligt. 
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4.2.6 Fråga 7 

Fråga 7. Är det något som du tycker är viktigt att staden tänker på i 
utvecklingen av området? /  
Is there something that you think is important for the city to considerate in 
the developement of the area? 

Totalt svarade 506 personer på denna öppna fråga som möjliggjorde 
fritextssvar. Ett urval av åtta kommentarer enligt metoden beskriven under 4.1 
Metod.  

 

 

 

 

 

 

Att bygga kontor och bostadshus i slutna kvarter för att skapa mer av en stadskänsla, likt den i 
"Lundby park" med lokaler i bottenplan. Rusta upp fasaden på Lundbybadet. Bygga 
ett parkeringshus under eller över mark för att minimera ytan parkering upptar. Förstärka stråk 
upp mot Ramberget. 

Park, trevligt café eller restaurang i mysig miljö. Träd, gräs. Inte stora asfaltsytor. Kanske 
villabebyggelse eller trevliga lägre flerbostadshus. 

Att det ska vara för alla åldrar, att det ska kännas tryggt och vara tillgängligt. Att de olika delarna 
liksom binds ihop.. att utomhusbadet och ishallen är kvar 

Designa det efter människan. Det är lätt att ta sig dit kollektivt så försök göra mindre plats för bilar 
och mer plats för människor att vara och röra sig 

Ja! Fler parker och områden som medborgarna kan utnyttja. Idag finns det inga sådana områden 
runt Bravida och Lundbybadet alls, utveckla så att man kan göra saker och inte bara går förbi 
som man gör idag, det finns allt för lite idag. Lundbybadet får verkligen inte försvinna, det är en 
stor den av Lundby stadsdel. Den är uppskattad på somrarna och används flitigt. Gör så att den 
gröna delen även kan användas under andra säsonger, det är en stor yta där som kan användas 
till andra saker, som t.ex utegym eller en yta där man kan ha foodtrucks och allt annat möjligt, 
inhägna endast badet under icke-badsäsong. 

Bevara och utveckla Lundbybadet och gör det snabbt! Gör nåt åt Bravida som skapar otrevliga 
baksidor, bort med staketen och betongen. Utveckla ishallen på nåt vis som undviker att den blir 
en jättebyggnad med barriäreffekt. Fin gestaltning, hög kvalitet i material och arkitektur är viktigt. 

Tänka på att utveckla området så att det passar alla åldrar. T.ex en lekplats för yngre barn, café 
för äldre och gratis aktiviteter (basket, fotboll osv) till ungdomar. 

Tillgänglighet för allmänheten, behålla utebadet, lätt för skolor och föreningar att använda och 
utnyttja. Området har en lång tradition med ungdomsverksamhet som måste bibehållas och utökas! 
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4.2.6.1 Behåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att det ska vara lätt att cykla och promenera. Som det är nu runt t ex Backaplan är det 
väldigt stort fokus på biltrafik och dåligt med gångbanor och övergångsställen. Jag tror att folk i 
större utsträckning kommer välja andra färdmedel än bil i framtiden. 

Keep the swimming pool (both outdoors and indoors), keep the ice rink, keep the arena. Stop 
building such large buildings, it's overcrowding the area and allow for more vegetation 
around the area to clean up the air a bit. There is a lot of pollution with the trams, buses and cars 
since the area has a lot of activity because of the neighbouring offices. 

Behålla Lundbybadets utebad, väldigt populärt på sommaren för många barnfamiljer som inte har 
tid eller möjlighet att ta sig till kusten. Fortsätt att utveckla idéer och tankar från Lundby park. 

Att bevara idrottsprägel. Tillgodose behov av anläggning för simträning. Gärna behålla utomhus 50 
m bassäng. Se till att det går att ta sig dit på ett bra sätt med kollektivtrafik och cykel. 

Behåll grönytor, bygg för barnen som behöver fotbollsplaner (ni tog bort en viktig grusplan och 
byggde hus!! , aktivitetscenter, lekplatser m m 

Fokuset på fysisk aktivitet riktat mot äldre barn och ungdomar som ofta glöms bort. Platsen ska 
ha tema fysisk aktivitet så att det blir inbjudande att nyttja allt det som erbjuds i form av bad och 
rink. Det är framförallt viktigt att behålla utomhusbadet. Den möjlighet att så lätt med 
kollektivtrafik få tillgång till utomhus bad för alla stadens invånare oavsett förutsättningar eller 
inkomst är inte försvarbart att bygga bort. Låt det istället vara ett tema och ta bort det stora 
parkeringsytorna. 

Definitivt att behålla utomhusbadet då det är många som mig som inte har bil. Man skulle kunna 
bygga om så att bebispool och större pool finns närmare varandra så man hälsningar ha koll på 
fler än ett barn om man är ensam förälder. Utebadet är en stor del av vår sommar och vill 
verkligen att det ska finnas kvar såklart. 

Behålla Lundbybadets utebad, väldigt populärt på sommaren för många barnfamiljer som inte 
har tid eller möjlighet att ta sig till kusten. Fortsätt att utveckla idéer och tankar från Lundby park. 

Utebadet är en pärla på sommaren. Enda stället på Hisingen med denna möjlighet. Viktigt 
att behålla denna guldklimp i staden. Antingen behålla eller bygga en ny utepool vid förtätning av 
området. Dock viktigt att behålla solläget vid poolen. 

Behåll de aktiviteter som finns idag (badet, utomhusbadet och ishallen) då de är viktiga för 
många. Kanske kan man knyta ihop utomhusmiljön med Keillers park på något sätt? Skapa ett 
promenadstråk med lekmöjligheter längs det mot Keillers och berget kanske. Där finns ju redan 
så mkt fint gratis utan att man behöver göra något liksom. 
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4.2.7 Fråga 8 

Bakgrundsfrågor 
 
Ålder / Age % 
 - 15 1,18% 
15 - 25  14,77% 
25 - 35 25,11% 
35 - 45 26,59% 
45 - 55  13,15% 
55 - 65 7,68% 
65 - 75  4,14% 
75 - 85 1,33% 
85 -  0,15% 
Obesvarat 5,91% 
Ack. svar 677 

 

 
 
Kön / Gender % 
Man / Man  40,18% 
Kvinna / Female  52,29% 
Annan / Other 1,18% 
Obesvarat 6,35% 
Ack. svar 677 
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Var bor du i dag? / Where do you live? % 
Lundby 68,39% 
Västra Hisingen 9,31% 
Norra Hisingen 6,06% 
Angered 0,30% 
Östra Göteborg 0,30% 
Örgryte - Härlanda  0,59% 
Centrum 1,03% 
Majorna - Linné 1,48% 
Askim - Frölunda - Högsbo 0,74% 
Västra Göteborg 1,03% 
Kranskommun till Göteborg  1,03% 
Kommun längre från Göteborg 0,44% 
Vet ej 0,30% 
Obesvarat 9,01% 
Ack. svar 677 
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11 Var bor du i dag? / Where do you live?

Lundby Västra Hisingen

Norra Hisingen Angered

Östra Göteborg Örgryte - Härlanda

Centrum Majorna - Linné

Askim - Frölunda - Högsbo Västra Göteborg

Kranskommun till Göteborg Kommun längre från Göteborg

Vet ej Obesvarat


