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Frågor:

• Kan individers närmiljö förklara hur nöjda de är med sin stad som helhet?

• Varierar göteborgarnas åsikter om sin stad med den socio-ekonomiska 

statusen på bostadsområdet?



• en individs koppling till sin plats kan delas in i 

olika geografiska nivåer och dimensioner 

(Hidalgo och Hernandez, 2001)

• kopplingen till platsen spela olika roll 

beroende på om man tänker sig platsen ur ett 

rent fysiskt perspektiv (större geografiskt 

perspektiv), eller som en mer social koppling 

(mer begränsat geografiskt perspektiv

=>Vår hypotes är att uppfattningen om staden 

som en bra plats att bo på kan färgas av i vilken 

direkt närmiljö man har och att uppfattningen 

om samma stad kan skilja sig mellan områden. 

Hur uppfattar vi vår plats?



Utgångspunkt:

• Indelningen i resursområden baseras på medelinkomst och 

andel som tar del av ekonomiskt bistånd. SOM-institutet delar 

in alla primärområden i en av följande kategorier: 

(i) resursstarka, 

(ii) medelresursstarka,

(iii) medelresurssvaga

(iv) resurssvaga 

SOM-undersökningen i Göteborg 2016–2020



”I vilken utsträckning stämmer 

följande påståenden in på dig som 

privatperson?”

Andel respondenter per 
resursområde 
som instämmer helt i 
påståendet om 
Göteborg (procent)



Uppfattning om Göteborgs utveckling och om man skulle rekommendera Göteborg 

som bostadsort. Svarsdistribution per resursområdeskategori (procent):

Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i 

Göteborg går åt rätt håll eller åt fel håll?

Skulle du rekommendera andra att flytta 

till Göteborg?

Åt rätt håll 
(%)

Åt fel håll 
(%) Ingen 

uppfattning 

(%)

Ja
(%)

Nej
(%)

Vet ej 

(%)

Primärområ

den

Resurssvaga 38 31 31 70 7 23

Medelresurs

svaga

33 37 30 76 7 17

Medelresurs

starka

32 39 28 78 6 17

Resursstarka 28 46 26 77 6 17



”I vilken utsträckning stämmer 

följande påståenden in på dig som 

privatperson?”

Hur är din syn på ditt 
bostadsområde? 



Hur man tror att andra uppfattar ens bostadsområde?

Mycket negativa 

(%)

Ganska negativa 

(%)

Varken eller (%) Ganska positiva 

(%)

Mycket positiva 

(%)

Primärområden

Resurssvaga 15 27 24 25 8

Medelresurssvaga 2 8 18 47 25

Medelresursstarka 0 3 9 46 42

Resursstarka 0 1 6 42 50



Procent per resursområde som övervägt att flytta från sitt bostadsområde

Procent som är nöjd med 

sitt nuvarande boende 

Procent som övervägt att 

flytta från det område där 

de bor

Instämmer helt (%) Ja (%)

Primärområde

Resurssvaga 44 43

Medelresurssvaga 57 36

Medelresursstarka 64 31

Resursstarka 77 22



Slutsatser:

• Kanske något motsägelsefullt att staden rankas högre av individer i resurssvaga områden. 

• Ses den fysiska staden i ett bredare geografiskt perspektiv?

• Förklarar inte lägre ranking i resursstarka områden.

• Ser förväntningarna olika ut.

• Trygghet och säkerhet en vattendelare.

• Ändå en relativt stor samsyn.


