INNEHÅLL
Förord

5

Hög tid för Göteborg
Björn Rönnerstrand, Maria Solevid och Henrik Oscarsson

7

DEMOKRATI & DELAKTIGHET
Hur mår demokratin i Göteborg?
Henrik Oscarsson, Maria Solevid och Jakob Ahlbom

37

Göteborgare kontaktar politiker
Patrik Öhberg och Elin Naurin

65

Göteborgare tyckte bättre om sina lokalpolitiker förr i tiden
Sören Holmberg

75

TRYGGHET & TILLIT
Speglar mitt eget kvarter upplevelsen av min stad?
Lina Bjerke, Charlotta Mellander och Jonna Rickardsson

89

Förtroende och tillit i en segregerad stad
Björn Rönnerstrand och Maria Solevid

115

(O)trygghet i Göteborg? Från kust till inland
Hanna Sahlin Lilja, Sebastian Lundmark och Frida Sandelin

131

PRESSEN, PROMENADERNA & PANDEMIN
Göteborgska nyhetsvanor
Ulrika Andersson

157

”Helvetets förgård” eller ”Europas grönaste stad”?
Niklas Harring, Erik Jönsson och Mattias Sandberg

171

Göteborgarnas vaccinvilja
Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin

187

3

METODREDOVISNING
SOM-undersökningen i Göteborg 2016–2020
Frida Sandelin

213

BILAGOR
Om författarna

227

SOM-institutets böcker

231

Karta över stadsområden med tillhörande
mellan- och primärområden

239

4

FÖRORD
Hög tid för Göteborg är en forskarantologi som uppmärksammar två viktiga jubileer:
Göteborgs första 400 år som stad och demokratins hundraårsjubileum. Boken är
SOM-institutets 79e forskarantologi sedan starten 1986.
Boken bygger framför allt på data från fem SOM-undersökningar i Göteborg
gjorda mellan åren 2016–2020. Undersökningarna har under perioden genomförts med ett totalt urval om 30 000 slumpmässigt utvalda personer av Göteborgs
befolkning i åldrarna 16 till 85 år. Uppsättningen av enkätfrågor varierar något
mellan åren, men innehåller också ett stort antal återkommande frågor om samhälle,
opinion och politik med fokus på lokala förhållanden i Göteborg. Undersökningen
2020 kompletterade de tidigare vågorna med ytterligare frågor om göteborgarnas
demokrati och delaktighet. Många kapitel i boken använder sig också av statistik
som beskriver befolkningssammansättningen per sekundär- och primärområde
i Göteborg, hämtad från Avdelningen för Statistik och Analys, Göteborgs Stad.
I boken medverkar forskare från olika ämnesområden och lärosäten. De sammanlagt 11 kapitlen rymmer en mångfald av perspektiv på den göteborgska
demokratin, dess grundförutsättningar och sociala villkor. Varje författare svarar
själv för sin tolkning av data och slutsatserna i respektive kapitel.
Ansvarig för datainsamlingen av SOM-undersökningen i Göteborg har varit
Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorer. Närmare uppgifter om undersökningen
upplägg och genomförande finns i bokens metodkapitel.
Dataunderlaget från tidigare SOM-undersökningar är tillgängliga för akademisk
forskning och utbildning via Svensk Nationell Datatjänst (SND) vid Göteborgs
universitet. De publikationer som hittills utgivits av SOM-institutet finns förtecknade längst bak i föreliggande volym. Mer information om SOM-institutet finns
på institutets webbplats.
Projektet har genomförts med hjälp av ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad
genom Konsument- och medborgarservice och Göteborgs 400-års-jubileum på
Göteborg & Co.
Göteborg i september 2021
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