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Förord
Mellan 2005 och 2018 har park- och naturförvaltningen, trafikkonotret
och stadsbyggnadskontoret samarbetat i gemensamma projekt inom
ramen för Trygg, vacker stad. Det har varit ett framgångsrikt arbete som
har givit många goda resultat och synliga avtryck i staden. Genom vår
samverkan med centrumföreningar och fastighetsägare kring insatser och
samfinansiering har vi haft möjlighet att genomföra många stora projekt.
Tillsammans har vi omdanat sidogator i innerstaden från bakgator till
gångfartsgator, Götaplatsen har fått en ljussättning värdig kronan på
Avenyn, Domkyrkoplan har blivit en oas i stadsvimlet och Rosenlund har
gått från baksida till ett levande stråk.
Det tidigare prioriterade målet ”Göteborgarna vill ha en ren och trygg
stad, därför ska nedskräpning i staden minska” var länge vägledande för
Trygg, vacker stads arbete mot nedskräpning. Skräpmätningar visar att
nedskräpningen stadigt minskar, även om den varierar över tid. Vi kan
aldrig städa ikapp och framgångsrika kampanjer som skolstädningen
och ”nudging” mot fimpar är exempel på hur vi kan påverka människors
beteende och inställning till nedskräpning.
Göteborgarnas delaktighet har också varit i fokus för Trygg, vacker stads
arbete och vi har haft ett nära samarbete med stadsdelarna. För invånarna
är det ofta mindre men snabba insatser som spelar störst roll i deras dagliga
liv. En otrygg gång- och cykeltunnel under Rymdtorget i Bergsjön har
stängts igen och istället givit plats för aktivitet, lek och vila. Eketrägatans
gångtunnlar har omvandlats med mosaik av gamla och unga i Lundby och
den nya mötesplatsen ”Youngered” binder samman Angered Centrum med
Angered Arena.
Om detta och mycket mer kan ni läsa i den här historiska översikten över
vårt gemensamma arbete med Trygg, vacker stad under åren 2005–2018.
Samverkan, såväl inom som utom Staden, har varit vägen till framgång för
Trygg, vacker stad. Samverkan är en kompetens som vi värderar högt och
de strukturella förutsättningarna för samverkan måste finnas där. Nu tar vi
med oss dessa goda erfarenheter in i framtiden.
Linda Nygren, direktör, park- och naturförvaltningen
Stefan Eglinger, direktör, trafikkontoret
Henrik Kant, direktör, stadsbyggnadskontoret
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Varför Trygg, vacker stad?
Trygg, vacker stad var en samverkansorganisation inom Göteborgs
Stad som mellan åren 2005–2018 hade som syfte att skapa tryggare
och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön.
Trygg, vacker stad samverkade med såväl kommunala förvaltningar
och bolag som privata aktörer. Den här historiska översikten är
uppdelad efter Trygg, vacker stads fem ledord.
Startskottet

Ledord

Inför friidrotts-VM 1995 gjorde Göteborgs Stads
förvaltningar och bolag en gemensam ansträngning
med att fräscha upp staden. Ambitionen var att visa
upp en ren, trygg och trivsam stad för såväl medborgare som besökare. Under arbetet blev det tydligt att:

Arbetssättet inom Trygg, vacker stad har möjliggjort
snabbare och mer flexibla åtgärder för försköning
och trygghet i staden än i många andra verksamheter.
Projekten har formats utifrån ledorden:
•

Trygg och vacker

•

Samverkan

•

Många parter berördes av samma frågor, exempelvis städning

•

Samverkan behövdes för att genomföra åtgärderna på ett bra sätt

•

Nytänkande

•

Snabbt och flexibelt

•

Det gick att åstadkomma mer genom att lägga
ihop och samordna de gemensamma resurserna

•

Medborgardialog

Bildandet

2001 tilldelades park- och naturnämnden och trafiknämnden extra driftsmedel från kommunfullmäktige
för en upprustning av stadsmiljön. 2005 fanns ett
behov av gemensamma beslut för fördelning av medel
mellan park- och naturnämnden, trafiknämnden
och byggnadsnämnden. Trygg, vacker stad fick då en
egen budget och organisation. En avsiktsförklaring
för att samarbeta för att höja kvalitén i stadsrummet,
undertecknades av park- och naturförvaltningen,
trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret, kretsloppskontoret,
kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen TuveSäve, stadsdelsförvaltningen Högsbo, Förvaltnings
AB Framtiden, Tryggare och Mänskligare Göteborg
samt Göteborg & Co.

Välkommen att följa med på en resa i Trygg, vacker
stads historia utifrån dessa ledord.

Vision

Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi
är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten
mellan människor.
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Trygg och vacker
Det första ledordet är ”Trygg och vacker”. Statistiken visar att
känslan av trygghet ökar om en plats upplevs omhändertagen och
befolkad. Trygg, vacker stad har därför sedan starten satsat på
åtgärder för att skapa en ren, trygg och vacker stad.

En ren stad
Nedskräpningen är inte bara ett miljöproblem, den bidrar till
uppfattningen av att en stad inte är omhändertagen samt förstärker
den upplevda känslan av otrygghet.
Kampen mot skräpet är en stark bidragande faktor
till att samarbetet inom Trygg, vacker stad drog igång
redan 2001. Kommunfullmäktiges prioriterade mål
”Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska.” stod i
centrum. Sedan starten har det satsats på allt från att
effektivisera städmetoder genom fimpsugar, gemensam klottersanering och nattstädning till förebyggande åtgärder som TÄNK-kampanjen, nudging och
skolstädning.

Städa ikapp – går det?
Trygg, vacker stad har sedan starten hävdat att det
inte går att städa ikapp. Och det stämmer. Det är
människors inställning till nedskräpning som behöver
förändras för att få till en långsiktig förbättring.

Därför startades kampanjen ”Var rädd om Göteborg
– TÄNK på var du slänger ditt skräp!” 2005.
Kampanjen har fyllts med olika innehåll genom åren,
ofta med fokus på aktuella nedskräpningsproblem.
Den har aktiverat medborgarna i stadens stadsdelar
på evenemang. Den har uppmuntrat till nytänk på
bio och spårvagnar, i fotbollsklubbar och på fotbollsplaner i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund.
Den har hörts i tankeväckande texter av pop-upkörer på Göteborgs Kulturkalas. Den har speglat
staden som vårt gemensamma vardagsrum genom att
bokstavligen flytta ut på stan med kuddar, mattor och
dörrar.
Kvarteten DEO drog storpublik när de bjöd på pop-up-kör med
specialskrivna skräplåtar under Göteborgs Kulturkalas 2012.
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Tillsammans för en ren stad
Att förändra attityder och beteenden är ett
långsiktigt arbete. Göteborg var tidigt ute
med att försöka få med sig de unga. Sedan
1960-talet har de flesta skolbarn på något sätt
varit involverade i städning. Sedan 2008 står
nedskäpning, källsortering och miljö på schemat
för många av Göteborgs förskolor och skolor,
såväl kommunala som privata. Att utbilda en
ny generation klimatsmarta medborgare är en
strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska
program. Målet för skolstädningsprojektet är
hållbara attityder som håller livet ut. Att ge sig
ut och städa är det praktiska momentet som
befäster kunskapen. Denna kunskap förmedlas
även genom evenemanget Städmorgon i centrum,
som på våren samlat politiker, näringsidkare
och kommunanställda för att städa centrum
och sätta fokus på nedskräpningen. Stora
vårstädningen med extrainsatta arbetslag och
volontärstädning för engagerade medborgare
är andra exempel på sätt att fokusera på vad
nedskräpningen innebär för vårt samhälle. De
senaste åren har även företag och organisationer
som vill markera sitt miljöengagemang valt att

delta, såsom Nordic Choice Hotels i Göteborg,
Göteborgs Naturhistoriska Museum och Volvo
Cars. Satsningarna hade inte kunnat genomföras
utan personal från de arbetsmarknadslag som varje
år även genomför skräpmätningar och bidrar till
att genomföra det pedagogiska städprojektet för
förskolor och skolor, Vi håller rent.

Göteborg Årets
skräpplockarkommun
2010–2012

Priset går till den kommun som
engagerat flest medborgare i
kampen mot nedskräpningen.
Kontinuiteten i det förebyggande
arbetet mot nedskräpning var en
viktig del av priset.
– Håll Sverige Rent

Engagerade skräpjägare 2017. Att barn och unga städar i sitt närområde har inte varit huvudsaken för projektet Vi håller rent (tidigare
Förskolornas och skolornas vårstädning). Den stora insatsen gör pedagogerna som med hjälp av en särskild lärarhandledning utbildar
barnen om nedskräpning, källsortering och miljö.
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Resultaten från skräpmätningarna i stadsmiljö mellan 2009 och 2018 visar att det långsamt går åt rätt håll, även om nedskräpningen
varierar över tid.

Blir staden renare?
Det korta svaret är ja. Trygg, vacker stad har
sedan 2009 genomfört skräpmätningar i tre
centrumstadsdelar i samarbete med Håll Sverige
Rent och Statistiska Centralbyrån. 2011 inleddes
mätningar i tre ytterstadsdelar och 2013 tillkom
två mätningar i parkmiljö.

Lätt att slänga rätt
När Göteborgspapperskorgen först dök upp i stadsmiljön år 2010 var det många göteborgare som uppmärksammade att vi hade fått så många nya papperskorgar i staden. Det orangea färgen syntes, antalet
papperskorgar utökades och idag finns det cirka
3 700 i Göteborg. Den nya papperskorgen togs fram
av en arbetsgrupp med företrädare från Trygg, vacker
stads tre förvaltningar i samarbete med Chalmers.
Nästa steg är att råttsäkra papperskorgen. Göteborgspapperskorgen är ett exempel på arbetet med att förebygga nedskräpning. Möjligheten att fimpa i locket
har blivit en stor succé och modellen har spridit sig
till flera andra kommuner och aktörer, exempelvis
Västtrafik. Nästa självklara steg blev möjligheten att
källsortera i stadsmiljö och i kommunala byggnader.
Flera prototyper för sortering i stadsmiljö har testats.
Plockanalyser av visar att göteborgarna generellt är
väldigt bra på att sortera rätt.
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Göteborgarnas vardagsrum
En trygg stad är en stad som är befolkad, en stad där människor vill
och vågar vistas och röra sig. Trygg, vacker stad har genom åren
därför arbetat med att göra staden till ett vardagsrum för alla.
Tryggare platser
Staden ska vara göteborgarnas vardagsrum. Stadsrummet är öppet för alla och helt gratis. Genom
att skapa icke-kommersiella mötesplatser ökar även
tryggheten eftersom en befolkad stad upplevs som
tryggare. Såväl tillfälliga som permanenta mötesplatser har varit i fokus under åren. Hela staden har
inkluderats med åtgärder i centrum, där hela staden
möts, samt ute i stadsdelarna där människor bor.
Under senare år har särskilt fokus riktats mot de
socialt och socioekonomiskt utsatta områden som
lyftes i Jämlikt Göteborgs rapport Skillnader i
livsvillkor och hälsa 2014 och stadsdelarnas arbete
tillsammans med polisen i Trygg-i-modellen. Arbetet
med många av de platser som skapats eller förbättrats har möjliggjorts genom arbetslag från enheten
arbetsmarknad på park- och naturförvaltningen. Tack
vare dem kunde exempelvis de tillfälliga mötesplatserna Playa Stenpiren och p-parkerna etableras och
avetableras på kort tid.

Före- och efterbilder från omvandlingen av Rymdtorget i Bergsjön.

En spårvagnshållplats som aldrig blev av skapade en otrygg gång- och cykeltunnel under Rymdtorget i Bergsjön. Platsen hade varit ett
återkommande problem i 40 år, med bland annat kriminalitet och droghandel. Tunneln förseglades och ersattes av klättervägg och häng
på ena sidan samt bollplan, läktare och planteringar på den andra. Hålet i torget stängdes och ersattes med schackbräde och sittplatser.
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2011 vann Götaplatsen Svenska Ljuspriset, en tävling som arrangeras av Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet
tillsammans med tidningen Ljuskultur. I motiveringen lyftes särskilt att projektet ”samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse.”
Från en mörk och otrygg känsla och flera olycksfall till en inte bara tryggare utan även vackrare plats. Spotlights belyser idag mörka
trappavsatser och handikappentréer. Stenmurar, bänkar, trappor och fasader har fått nytt ljus och träd och statyer vacker effektfull
belysning. Belysningsprojektet på Götaplatsen samfinansierades med Higab och Avenyföreningen och verksamheterna kring Götaplatsen
var drivande i projektet.

Rätt ljus på rätt plats
Att ljussätta staden handlar inte bara om mer ljus
utan främst om rätt ljus på rätt plats. Rätt ljussättning kan öppna upp platser som annars inte används
och skapa vackra, välkomnande och trygga platser.
Trygg, vacker stads fokus på ljussättning har varit
kontinuerlig. Allt från spektakulära samarbetsinsatser
som ljussättningen av Götaplatsen till ett helt nytt
koncept med ljus och konst i tunnlar samt fokus på
att förbättra tryggheten i våra stadsdelar.

stor del möjliggjorts genom de arbetslag som Trygg,
vacker stad finansierat. Arbetslagen har stått för en
mycket värdefull trygghetshöjande insats genom att
avverka, rensa och röja i anslutning till gång- och
cykelstråk.

Betydelsefulla gångstråk
För att människor ska kunna röra sig fritt och för att
öka trygghet, tillgänglighet och öppenhet har Trygg,
vacker stad genom åren satsat på de gångstråk som är
mest betydelsefulla för göteborgarna. De så kallade
primära gångstråken, som förbinder bostadsområden
med affärer, skolor och förskolor, torg, arbetsplatser
och kollektivtrafik. Med utgångspunkt i en kartläggning över alla förvaltningsgränser genomfördes en
kraftinsats för att höja kvalitén och ta ett gemensamt
ansvar. Åtgärderna handlade till exempel om att förbättra belysning, röja för att förbättra sikten, justera
och komplettera utrustning och möbler, förbättra
ytskikt och öka tillgängligheten. Att människor ska
kunna röra sig fritt och tryggt har varit en röd tråd
genom Trygg, vacker stads projekt. Insatserna har till

Trygg, vacker stads arbetslag röjer kring en gångväg.
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Samverkan
Ledordet ”Samverkan” har varit hörnstenen i Trygg, vacker stads
arbete. Genom att samarbeta har kunskap, tid och resurser
blivit en helhet som givit medborgarna mer än de enskilda
delarna. Samverkan har suddat ut gränserna inom Staden mellan
förvaltningar och bolag och öppnat upp för gemensamma insatser
med privata aktörer såsom fastighetsägare. Genom fokus på
samverkan har många frågor som annars hade fallit mellan stolarna
landat på Trygg, vacker stads bord.

Samverkan över Stadens osynliga gränser
Trygg, vacker stad var en samverkansorganisation mellan tre
förvaltningar; park- och naturförvaltningen, trafikkontoret
och stadsbyggnadskontoret. Många fler har dock stått bakom
samarbetet och deltagit i såväl olika projekt som i Trygg,
vacker stads samverkansgrupp, som blev en samlingsplats för
gemensamma frågor som berör stadsrummet i Göteborgs Stad.
Centrumutveckling i Partnerskap

För medborgare och besökare spelar de förvaltningsgränser som finns inom Göteborgs Stad ingen roll.
Det har varit Trygg, vacker stads ambition att samla
aktörer kring olika projekt och arbeta på ett sätt som
suddar ut dessa gränser. EU-projektet Centrumutveckling i partnerskap (2010–2012) samlade fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare,
näringsidkare och torgförvaltare kring fyra lokala
stadsdelstorg. Ambitionen var att ta ett helhetsgrepp

om torgen för att lyfta dem som mötesplatser för
stadsdelarnas invånare. Genom samverkan var det
möjligt att få till stånd många mindre insatser som
tillsammans gjorde skillnad. Exempelvis förbättrades
möjligheterna att mötas genom nya platser att vistas
och sitta på, hänvisningar och skyltning underlättade
orienteringen och planteringar och röjningar ökade
tryggheten och trivseln. Företagarna engagerades och
knöt kontakter genom evenemang och utbildningar.
På Backaplan startades även en centrumförening.

Kortedala torg var ett av fyra torg som ingick i EU-projektet Centrumutveckling i Partnerskap.
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Samlade resurser ger bättre resultat
Trygg, vacker stad har byggt en relation och skapat en tradition
av att samverka med fasighetsägare och näringsidkare
för att tillsammans åstadkomma mer. Allt ifrån större
ombyggnationsprojekt till mindre insatser och evenemang har
varit i fokus. Samverkan i centrum konkretiserades under 2018 i
föreningen Citysamverkan i Göteborg ideell förening.

Promenadvänlig innerstad
Göteborgs innerstad har inte alltid varit det promenadvänliga område som det är idag. Sidogatorna till
gågatan Kungsgatan, som Södra Larmgatan, Kyrkogatan, Magsinsgatan och Korsgatan, hade tidigare
karaktären av bakgator med få butiker och fler bilar
än människor. Upprustningen av Magasinsgatan och
Vallgatan till gångfartsområden var ett första steg
i att prioritera fotgängare framför bilar och åstadkomma en bättre gatumiljö med ökad tillgänglighet.
Samverkan mellan Fastighetsägarna Göteborg, Köpmannaförbundet och Göteborgs Stad stärktes med
en avsiktsförklaring för åren 2008–2013. Genom
samfinansiering fortsatte den lyckade satsningen

med att omvandla innerstadens gator till gångfartsområden fulla av liv och rörelse. 2010 stod en särskild
gemensam satsning på Domkyrkoplan klar. Genom
ett unikt samarbete mellan Svenska kyrkan, fastighetsägare och Trygg, vacker stad har Domkyrkoplan
blivit en modern stadspark med historiska spår. Fler
promenadgångar, fler och bredare öppningar och
lägre vegetation uppmuntrar människor att röra sig
över och vistas i parken. Nya träd och växter har valts
ur ett historiskt perspektiv. Bättre överblickbarhet
och framkomlighet har gjort att känslan av trygghet
har förstärkts. Domkyrkoplan är nu en populär och
välbesökt plats, en grön oas mitt i city.

Med fler och större öppningar, vackra planteringar och sittplatser har Domkyrkoplan blivit en nygammal oas i stadsvimlet.
Foto: Park- och naturförvaltningen
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Kyrkogatan före och efter ombyggnation till gångfartsområde.

Ett blomstrande Rosenlund

Rosenlund var länge ett område med dåligt rykte,
mycket på grund av problem med droghandel och
prostitution. Verksamheterna i området upplevde
att det var otryggt att vistas och arbeta i Rosenlund,
i synnerhet kvällstid. EU-projektet Ett blomstrande
Rosenlund (2012-2014) drevs i nära samarbete med
fastighetsägarna i området. Göteborg Stad rustade
upp offentliga ytor och platser samtidigt som fastighetsägarna byggde in otrygga arkader och lockade
nya verksamheter till området. Mätningar vid projektets slut visade att flödet av människor genom området hade ökat med 60 %, omsättningen i företagen
hade ökat med 30 % och minst 10 nya företag hade
etablerat sig i området. Sedan dess har fler verksamheter tillkommit och i dag känner vi Rosenlund som
en levande stadsdel, särskilt kvällstid, mycket tack
vare restaurangerna i området.

”

(Styrkan är) Att vi har
fått till ett bra samarbete,
fått med alla parter.
Ingen har stått utanför.
Det är viktigt också
för framtiden, både för
Rosenlund och för andra
områden.
– Citat från Arbetsgruppen för
Ett blomstrande Rosenlund

Lekplats, gångstråk längs vattnet och solstolar lyfte Rosenlundsområdet och gjorde det mer tillgängligt och trivsamt.

15

Vy över Avenyn under Julstaden, ett uppskattat inslag under den mörka årstiden sedan 2004. Foto: Göran Assner för Göteborg & Co.

Julstaden lyser upp i mörkret
Trygg, vacker stad medverkade tillsammans med
fastighetsägarna i att starta upp Julstaden. 2005
smyckades stråket mellan Götaplatsen och Lilla
Bommen med ljusslingor och ljusgranar. Ett bildspel
projicerades också på Konstmuseets fasad. Julstaden
var och är mycket uppskattad, och delfinansierades
under många år av Trygg, vacker stad.

Citysamverkan för framtiden
2016 fick Trygg, vacker stad i uppdrag att se över
Göteborgs Stads roll i samverkan med centrumorganisationerna för att åstadkomma en attraktiv stadskärna. Efter att kommunfullmäktige bifallit förslaget
till bildandet av Citysamverkan i Göteborg ideell förening genomfördes den första stämman i september
2018. Syftet med föreningen är att skapa en sammanhållen och gemensam hantering av strategiska frågor
i samverkan med stadens fastighetsägare och handel
för att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare
och turister. Det långsiktiga målet är att skapa en
ökad samhällsnytta till gagn för både medlemmarna i
föreningen och stadens invånare.

”

Fördelarna med
Citysamverkan är
många. Ökad förståelse
och tillit, delad kunskap
och kompetens, effektiv
kommunikation
som leder till större
investeringsvilja och en
större genomförandekraft
för att nämna några.
– Linda Nygren, direktör,
park- och naturförvaltningen
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Nytänkande
Ledordet ”Nytänkande” har inneburit att Trygg, vacker stad varit
en arena för att utveckla och testa nya idéer. Den breda samverkan
och det flexibla arbetssättet med ettåriga budgetar har möjliggjort
tester och utvärderingar av idéerna. Idéer som sedan antingen
förkastats eller implementerats i någon av de tre förvaltningarna.

Den värsta skräpboven
Fimpar står för den överlägset största andelen skräp på Göteborgs
gator, hela 70 % 2018. Trygg, vacker stad har därför genom åren
satsat på att hitta nya och bättre städmetoder och förändra
människors beteenden kring nedskräpning.
Fokus på fimpen
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Fimpar gör våra allmänna platser fula och oattraktiva,
de hamnar i svårstädade utrymmen och de är skadliga
för miljön då de innehåller plaster och miljögifter.
Trygg, vacker stads skräpmätningar visar att fimparnas andel av skräpet har ökat de senaste åren. Enligt
Håll Sverige Rent slängs över en miljard fimpar på
gatorna i Sverige varje år. Trygg, vacker stad har satt
kampen mot fimpen i fokus på många sätt genom
åren; Göteborgspapperskorgen har askkopp i locket,
särskilda fimpsugar dammsuger innerstadsgatorna
och på städdagar har politiker, tjänstepersoner och
handlare plockat och vägt fimpar. Stora fimpar har
satts upp runt stolpar, på hållplatser och papperskorgar och 2014 flyttade vårt gemensamma vardagsrum
bokstavligen ut på stan. Kuddar, mattor och en dörr
med budskapet ”Känn dig som hemma – Tänk på var
du fimpar” sattes ut på olika platser och dialog fördes
med människor som passerade. I samarbete med
Innerstaden Göteborg och Avenyföreningen har
caféer, restauranger och fastighetsägare erbjudits en
askkopp mot att de tömmer och sköter om den. En
av lärdomarna genom åren är att kombinationen av
insatser inom driften med satsningar på att förändra
människors attityder är det som ger störst effekt.
Såväl okulära besiktningar som intervjuer med medborgare pekar på ett gott resultat.

Fimpomaterna är en typ av nudging som Trygg, vacker stad har
använt sig av sedan 2017. I fimpomaten kan du rösta på olika
frågor med hjälp av din fimp. Tanken är att få rökare att tänka till
kring var de slänger sin fimp och få till en beteendeförändring.
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Stirrande ögon på Centralstationens hållplats 2018 och duvor som försöker sluta röka 2017. 2018 vann duvorna pris för sin insats.

Rökande duvor knuffar
2016 började Trygg, vacker stad använda nudging
som metod för att komma till rätta med fimpproblemet. En nudge, eller knuff, handlar om att påverka
människors beteende i en önskvärd riktning genom
att arrangera valsituationen så att det blir lätt att göra
rätt. 2016 placerades svarta, orangea och konstnärligt
dekorerade askkoppar ut på centrala hållplatser. Den
orangea askkoppen minskade antalet fimpar mest
medan den svarta snarare fick motsatt effekt. 2017
kombinerades svarta och orangea askkoppar med en
skylt med duvor som uppmanade rökarna att använda
askkoppen. På en del platser användes markdekaler
istället för skyltar. Kombinationen av skyltar med
duvor och de orangea askkopparna fungerade 70 %
bättre än bara svarta askkoppar. Nudgingprojektet
fick stor medial och publik uppmärksamhet och
våren 2018 utsågs det till vinnare i kategorin ” Most
Effective” på Nudge Awards, som brukar kallas VM i
nudging. 2018 fokuserade kampanjen på att höja
motivationen att fimpa rätt genom fyra olika budskap i kombination med askkoppar. Alla skyltar hade
effekt, och störst effekt hade skylten med ögon, troligen för att den syntes bäst. Samtliga svarspersoner
i utvärderingen var positiva till att Göteborgs Stad
använder nudging för att få folk att fimpa rätt.

Trygg, vacker stad
är till för att försöka
arbeta på nya sätt.
Vi tror att om vi till
låg kostnad kan
uppnå viss
beteendeförändring
så aktiverar vi
mekanismer som
positivt grupptryck
på köpet.
– Stefan Risedahl, projektledare,
trafikkontoret
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Grönt och skönt på oväntade platser
Det finns många utmaningar i en stad som växer. Förtätningar och
byggprojekt tar plats och påverkar såväl människan som den gröna
staden. Trygg, vacker stad har därför arbetat med utveckla nya
tillfälliga och permanenta lösningar.

Byggplatsen som arena
Stadsbilden kommer att förändras mycket de
närmaste decennierna. Hur hanterar vi stadsrummet före, under och efter byggnation för att
det ska fortsätta att vara attraktivt? Trygg, vacker
stad gick vidare med den 2021-förstudie som
trafikkontoret genomfört och tog fram konceptet
Byggplatsen som arena i tre stadier; före, under och
efter byggnation. Två pilotprojekt genomfördes. På
byggplanket vid Götaplatsen sattes två väggar upp
där vändbara färgade luckor kunde användas för
att skriva budskap under byggnation. I Rosenlund
lyftes områdets nya kvaliteter fram, efter projektet
Ett blomstrande Rosenlund, genom konstverk och
vattenprojicerad film under Julstaden 2015.
Joakim Stampe skapade ett av konstverken i Rosenlund som
uppmärksammade platsen efter byggnation.

På pixelväggen på Avenyn kunde människor använda vändbara färgade luckor för att skriva budskap. Foto: Trafikkontoret
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Ljus, konst och trygghet i unik kombination
Tunnlar hamnar ofta i topp när medborgarna tycker till om var de
känner sig mest otrygga i staden. Många undviker dem och smiter
istället över vägen, vilket innebär en stor trafiksäkerhetsrisk. Trygg,
vacker stad tog därför fram ett nyskapade koncept som involverade
medborgarna och kombinerade ljus och konst för tryggare platser.
Ljuskonst i tunnlar
Pilotrojektet Ljuskonst var ett helt nytt sätt att
arbeta, där en ljusdesigner och en konstnär samarbetade för att öka tryggheten och skapa en unik
upplevelse. Projektet skedde i samverkan med
kulturförvaltningen och hade en nära koppling till
arbetet med 1 %-målet om offentlig konst, Göteborgs deltagande i LUCI (Lighting Urban Community International) och projektet Light and
Art. Olika medborgargrupper involverades för att
skapa delaktighet och ta tillvara önskemålen från
de som använder tunnlarna. Delaktighet skapar
en tillhörighet till platsen, med målet att såväl
öka den upplevda känslan av trygghet som minska
risken för skadegörelse. Pilotprojektet resulterade
i konceptet Ljuskonst i tunnlar, som visar tillväga-

gångssätt och framtida utmaningar med att arbeta
med ljus och konst i tunnlar för att öka tryggheten
och trivseln.

Ovan: Bild före. Nedan: Bild efter. Gångtunneln till Hjällboskolan upplevdes så läskig och otrygg av eleverna att de istället valde att springa
över vägen, vilket utgjorde en stor trafiksäkerhetsrisk. Tillsammans med konstnär och ljusdesigner tog de fram konceptet ”Sluta aldrig att
drömma”, som tidigare stod klottrat i tunneln. Citatet fick pryda ingången till tunneln som målades vit och olikfärgat ljus och figurer träder
fram på väggarna som på en teaterscen. Foto: Peter Svenson
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Tunneln som binder ihop Frölunda och Tynnered är 75 meter lång, väldigt djup och svår att hantera belysningsmässigt. Den är inte genomtänkt för att vara
öppen med siktlinjer eller för att ta hand om känslan av trygghet eller otrygghet. Tunneln, som leder till Frölunda torg, är välanvänd och stadsdelarna på
båda sidor av tunneln hade lyft den som en otrygg plats. Konstnären Patrik Bengtssons illustrationer och belysningen lyser upp och bildar en berättelse om
tiden. Ursprunget till namnet är att många tankar hinner passera under den tid det tar att gå igenom tunneln.

”

Istället för att det
blir något som man
springer förbi för
att det är mörkt,
tråkigt och jobbigt
och känslan av
otrygghet är maxad
så är det istället små
diamanter i stan.
– Lars Ocklund, projektledare,
trafikkontoret

Tunneln under Önskevädersgatan pekades ut av kvinnor i Biskopsgården som särskilt otrygg, vilket bekräftades i andra medborgardialoger som genomfördes
tillsammans med stadsdelen. Målbilden var att med hjälp av färger, ljussättning och konstverk åstadkomma en positiv upplevelse. En omhändertagande ängel
speglas med dig och skapar en interaktiv upplevelse. Ljuset i tunneln riktades uppåt för att visuellt höja den låga takhöjden och nedåt för att ljussätta konsten
och de människor du möter. Belysningen utanför tunneln bidrar till trygghetskänsla och kontroll när du går ut ur tunneln. Foto Peter Svenson
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Snabbt och flexibelt
Ledordet ”Snabbt och flexibelt” representerar en av Trygg, vacker
stads styrkor utifrån flera aspekter. Det handlar dels om korta ledtider och ekonomiskt spelrum för att möjliggöra permanenta och
tillfälliga åtgärder i fysisk miljö, dels om möjligheten att ta sig an
särskilda uppdrag som blivit aktuella i staden och inom politiken.

Särskilda uppdrag
Trygg, vacker stad har tilldelats flertalet särskilda uppdrag genom
åren. Fokus har legat på Trygg, vacker stads spetskompetens inom
trygghetsarbete i fysisk miljö och som plattform för bred samverkan
inom och utanför Göteborgs Stad.
Ett tryggt Avenyn
I samband med debatten kring krogarnas stängningstider på Avenyn under 2012 aktualiserades frågan
om tryggheten i området. Trygg,vacker stad fick i
uppdrag av stadsdirektören att redovisa förslag på
hur tryggheten kring Avenyn påtagligt kunde stärkas
vid sena kvällar och nätter, främst i anslutning till
helgerna. Styr- och arbetsgrupp bestod av representanter från Trygg, vacker stad, stadsdelsförvaltningen
Centrum,
social resursförvaltning, Avenyföreningen, Polismyndigheten, restauranger i området och Västtrafik.
Uppdraget slutrapporterades till kommunstyrelsen
under 2013. Slutsatsen var att en bred samverkan

var av största vikt för att göra skillnad i området på
och kring Avenyn. En handlingsplan togs fram som
lyfte nödvändiga insatser; exempelvis att området har
en mångfald av besökare, att det är rent och städat,
synlighet genom fri sikt och belysning samt trygga
möjligheter att ta sig till och från området med
kollektivtrafik, taxi eller till fots. Vidare lyftes vikten
av att andelen kraftigt berusade personer är så liten
som möjligt och att ingen dricker alkohol på allmän
plats, att det finns personer på plats som kan förhindra brott eller bråk och som kan ta hand om personer
och situationer om det händer något. Ansvaret för att
följa upp handlingsplanen tilldelades stadsdelsförvaltningen Centrum.

En mångfald av besökare, rent och snyggt, fri sikt, bättre belysning, färre kraftigt berusade samt personer som kan förhindra brott på
plats var några av de faktorer som lyftes som viktiga för att öka tryggheten i Avenyområdet.
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Brunnsparken är ett av de områden Inom
Vallgraven som upplevs som särskilt
otryggt. Platsen står inför en ombyggnation men till dess har en samverkan mellan
fastighetsägare och Staden lyft Brunnsparken och skapat ett innehåll som ökar
tryggheten och trivseln. Exempelvis genom
julbelysning och -dekorationer i samband
med Julstaden.

Trygghet Inom Vallgraven
I september 2017 fick park- och naturnämnden,
fastighetsnämnden och byggnadsnämnden i uppdrag
av kommunfullmäktige att utforma ett åtgärdsprogram i syfte att åstadkomma en tryggare stadsmiljö
inom Vallgraven. Efter att flertalet förvaltningar
pekat på det arbete som gjordes inom Trygg, vacker
stad förstärktes dess politiska styrgrupp med fastighetsnämden. En arbetsgrupp bildades med representanter för stadsdelsförvaltningen Centrum, trafikkontoret, polisen, social resursförvaltning, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, park- och
naturförvaltningen och Innerstaden Göteborg AB.
Åtgärdsprogrammet för en tryggare stadsmiljö Inom
Vallgraven pekade på ett antal områden och platser
som särskilt behöver lyftas, både områden som idag
upplevs som otrygga men också platser som kan bli
otrygga om de inte utformas med omsorg. Andra
aspekter som lyftes är hur stora byggprojekt kommer
att påverka tryggheten längs stråk och på platser och
att säkerställa drift och underhåll. Åtgärdsprogrammet föreslår att en processägare med ansvar för central samordning bör utses och att investeringsmedel

på längre sikt bör kopplas till området. Förslaget ska
omvandlas till en handlingsplan av de fyra nämnderna för att uppnå en konkretisering, en tids- och
resurssättning samt skapa en tydlighet om vem som
ansvarar för respektive åtgärd som föreslås.

”

Vi har diskuterat detta
med flyttad kriminalitet
mycket med polisen. Varje
gång problemen flyttas så
minskar det lite.
- Beata Löfmarck, enhetschef,
Trygg, vacker stad
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Klotter och graffiti
Under 2011 fördes en intensiv debatt i Göteborg
kring klotter och graffiti. Diskussionen ledde bland
annat till att Trygg, vacker stad 2012 fick i uppdrag
ta ett helhetsgrepp kring klotter- och graffitifrågan
samt extra medel för att anställa en projektledare.
Projektet hade en särskild politisk styrgrupp med
representanter från S, M och MP.
Trygg, vacker stad startade redan 2005 ett arbete mot
klotter och olaga affischering, och en bred samverkan
inom Staden skedde i den så kallade ”Klottergruppen”. 2005 togs Policy för en ren och trivsam stad fri
från klotter och annan skadegörelse fram och arbetet
med gemensam klottersanering inleddes. Metoden
innebar att ett helt område hölls rent från klotter och
olaga affischering oavsett om ytan förvaltades av en
förvaltning, ett bolag eller en privat fastighetsägare.
I juni 2018 upphörde samordningen då upphandlingsreglerna inte tillåter detta. För att minska den
olagliga affischeringen bjöd Trygg, vacker stad 2005
in till samtal med olika klubbarrangörer. Resultatet
blev de 34 affischpelare som idag finns runt om i
Göteborg. 2006 startades projektet Ung kultur 116,
i syfte att genom dialog med unga människor och

Den lagliga graffitiväggen Draken vid Röda Sten utökades 2012
och är idag 41 meter lång.
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deras föräldrar öka kunskapen om klotter som olaglig
handling. I samverkan med Röda Sten Konsthall
startade också den konstpedagogiska verksamheten
Ung & Skapande som än i dag erbjuder unga en plats
för kreativitet och skapande.
Projektet Klotter och graffiti byggde på dessa tidigare
erfarenheter. Målet med projektet var att klottret i
staden skulle minska. Resultaten visade att klotter
och graffitifrågan är en komplex och svår samhållsfråga utan ensidig lösning. Långsiktighet, en bred
samverkan och omvärldsbevakning för att hela tiden
hålla sig informerad är viktiga framgångsfaktorer.
Projektet arbetade med klotterförebyggande åtgärder och tog, som ett komplement till Stadens policy,
fram en Vägledning för gatukonst på kommunens ytor.
Djupintervjuer med graffitiutövare genomfördes och
två uppsökande utredare arbetade med att fånga upp
unga runt den lagliga graffitiväggen Draken vid Röda
Sten. Draken utökades och är idag 41 meter lång. En
permanent tjänst som driver arbetet med urban konst
(graffiti, gatukonst och muralmåleri) vidare inrättades
på kulturförvaltingen, och verkar som en rådgivande
resurs för fastighetsbolag, initiativtagare och Stadens
olika förvaltningar.

2005 togs initiativet till försök att stävja den olagliga affischeringen
vilket resulterade i att Göteborg idag har 34 affischstavlor runt om
i staden.

Mötesplatsen ”Youngered” utanför Angeredsgymnasiet skapades i samarbete med Unga stadsutvecklare i stadsdelen. Platsen knyter
samman stråket från Angered Centrum till Angered Arena och är en plats för häng och aktivitet.

Young + Angered = Youngered
Parkeringen längs med Angeredsgymnasiet var
en populär plats för ungdomar att träffas men den
var varken särskilt trevlig eller trygg. Unga stadsutvecklare i Angered fick därför i uppdrag av en av
cheferna i huset att se hur platsen kunde utvecklas. Efter intervjuer med människor i området
och unga på fritidsgården tog de fram konceptet
Youngered – en mötesplats för alla. Stadsdelen kontaktade Trygg, vacker stad för att få hjälp och de
unga stadsutvecklarna fick möjlighet att genomföra
sina idéer om mer färg, form och funktion på platsen. Projektet genomfördes också i samarbete med
lokalförvaltningen. Mötesplatsen utanför byggnaden – som bland annat rymmer Angeredsgymnasiet, Kulturatom, kulturskolan och boxningsklubben – blev ett tydligare stråk som kopplar samman
centrum med Angered Arena. Grönska, färg, olika
typer av sittplatser, högtalare och grillplats skapar
en plats för häng och aktiviteter. Ett stort värde i
projektet var att ungdomarna själva fick lära sig att
genomföra flera av stegen i processen, från dialog
och gestaltning till upphandling och projektering.
Både ungdomarna och stadsdelen upplevde att
samarbetet varit smidigt och att projektet gått
snabbt att genomföra.

”

Det känns bra att
kunna gå från tanke till
verklighet. Det här är
inflytande på riktigt.
– Mohammed Smesem,

Unga stadsutvecklare, Angered

Första mötet hölls i februari
och nu gräver de, det är
rekordsnabbt.
– Eva Looström, metodutvecklare,
Unga påverkar, Angered.

Vårt Göteborg, Ny mötesplats för unga byggs
i Angereds centrum, 2016-11-07
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Före- och efterbilder från insidan av tunnlarna och omvandlingen av spårvagnshållplatsen vid Eketrägatan.

”

250 kvadratmeter mosaik

Jag tycker det blev
väldigt bra, och visar på
ett bra samarbete mellan
stadens ungdomar och de
som styr i staden.

– Lilian Helgason, 16 år, v. ordf. Göteborgs
ungdomsfullmäktige

Vårt Göteborg, Gångtunnlar på Hisingen
snyggare och tryggare med mosaik, 2018-10-04
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2018 drev Trygg, vacker stad ett projekt för att
specifikt öka ungdomars delaktighet. I dialog med
ungdomsfullmäktige framkom att gångtunnlarna
som leder till Eketrägatans hållplats upplevdes
som väldigt otrygga. Bilden bekräftades av seniorer
på träffpunkterna i stadsdelen Lundby, som också
kopplades in i projektet. För att göra tunnlarna
ljusare och tryggare startades ett unikt projekt.
Ledamöter i ungdomsfullmäktige, skolelever från
Hisingen, seniorer från träffpunkterna i Lundby
och andra Lundbybor skapade under workshops
tillsammans med Mosaikfabriken 250 kvadratmeter
mosaik. Från en plats präglad av grå och trist betong
lyser nu mosaiken upp omgivningen både inne i
och runt tunnlarna. Invigningen lockade såväl lokal
press som över 100 Lundbybor. Glädjetårarna var
inte långt borta bland flera av de äldre som länge
känt sig otrygga på platsen. Projektet genomfördes
i samarbete med stadsdelsförvaltningen Lundby,
Mosaikfabriken och Nykterhetens bildningsverksamhet (NBV ).

Göteborgarnas närområde i fokus
Utifrån medborgarnas upplevelser och önskemål har Trygg, vacker
stad arbetat med att skapa tryggare stadsdelar och fler permanenta
och tillfälliga mötesplatser där människor vill vara. Här följer några
exempel på alla de hundratals insatser som genomförts.

”

Själva tänket att vi
är en Stad och att
göteborgarna struntar i
vem som har ansvaret,
det har Trygg, vacker
stad tagit fasta på.
Vi har pratat med
göteborgarna som en
kommun istället för olika
förvaltningar.
– Johan Blomqvist, projektledare
park- och naturförvaltningen

Tydligare och tryggare entréer
Väderilsgatans hållplats är entrén till norra
Biskopsgården och hade lyfts som särskilt otrygg
och otydlig av boende i området. 2015 rustades
områdena runt Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser upp för att skapa mer välkomnande och tryggare entréer. Invånarna bjöds in för
att diskutera förslaget, som bland annat innehöll
rivning av en kiosk, nya gångstråk och bänkar, nya
planteringar och ny belysning. Området öppnades
upp och gångstråken blev fler och tydligare, med
bättre siktlinjer och röjning längs med stråken.
Vid Önskevädersgatans hållplats skedde upprustningen i samverkan med projektet Ljuskonst, som
genomförde en upprustning av Önskevädersgatans
gångtunnel med konstnärlig gestaltning och ny
belysning.

Väderilsgatan rustades upp 2015. Här syns nya bänkar, träd,
planteringar, torgyta, belysning och gångstråk. Gångstråken blev
fler och tydligare med bättre siktlinjer och röjning längs med
stråken.
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Tynnered i fokus
Med Tynnered som exempel ska vi här beskriva hur
insatser i fysisk miljö kan bidra i ett område med
komplexa samhällsproblem. I ett sådant område är
det extra viktigt att det sker positiva saker, att området upplevs prioriterat och att de som lever där
inte känner sig bortglömda. Då är kontinuitet en
viktig faktor. Insatser i den fysiska miljön är inte
hela svaret, men med hjälp av dem kan det skapas
förutsättningar för att människor vågar gå ut på
kvällen och att det finns mötesplatser och aktiviteter som skapar rörelse och liv i området. När
invånarna kan vara med och påverka ökar förhoppningsvis känslan av tillhörighet och ägandeskap
vilket i sin tur bidrar till att den upplevda känslan
av trygghet stärks. I vårt exempel Tynnered har en
mängd större och mindre insatser genomförts över
en period av flera år.
I mitten av 2000-talet var Tynnered i fokus för ett
projekt där primära gångstråk rustades upp med
ett helhetsgrepp kring belysning, underlag, röjning
och gallring, nya möbler och utrustning. I samverkan med fastighetsägare rustades en bollplan upp
2010, och 2011 byggdes ett utegym i Kobbegården
och en hundrastgård i Smyckeparken. Samma år
gjordes en förfallen rosengård vid Bergkristallen om
till en mötesplats med odlingslådor, rosor och bärbuskar. 2012 fick Beryllparken en ny konstgräsplan,

träd och buskar röjdes och ungdomar fungerade
som värdar. I Grevegården byggdes ett ungdomshäng med regn- och vindskydd, grillplats och
kompisgunga. Opaltorget, som var slitet och upplevdes som otryggt av boende, fick planteringar med
bänkar i samarbete med Stadsjord samt en beachvolleyplan för att locka fler att röra sig i området.
2013 genomfördes en ljusworkshop med ungdomar
kring Opaltorget och en belysningsplan togs fram.
2015 kraftsamlades det kring Bergkristallen och
Trygg, vacker stad bidrog med scen, trädäck, bänkar, plantering och odlingslådor samt förbättrad
belysning. Samma år rustades de otrygga tunnlarna
under Briljantgatans hållplats upp med hjälp av ljus
och konst efter dialog och workshops med boende.
2016 stod en efterlängtad upprustning av Topasparken klar med bland annat parkour och boulebana.
En spontanidrottsplats byggdes vid Ängåsskolan
och Tynneredsskolan. Arbetet med otrygga tunnlar
fortsatte med tunnlar under Smyckegatan i samarbete med en skolklass och under Skattegårdsvägen
i samarbete med Göteborg Energi och Göteborg
& Co. 2017 blev gångstråket från fritidsgården
Tyrolen till Briljantgatans spårvagnshållplats tryggare med ljus och färg i samverkan med ungdomar
på fritidsgården Tyrolen och satsningen Konst
händer. 2018 fortsatte utvecklingen av stråket med
ljus i tunnlarna och en kombinerad mötesplats och
odlingsområde i anslutning till dessa.

Parkour i Topasparken 2016. Mötesplats med odlingslådor, upprustade tunnlar och designad belysning vid Briljantgatan 2018.
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Slutord
Den historiska översikten över Trygg, vacker stads arbete har delats upp
efter fem ledord; Trygg och vacker, Samverkan, Nytänkande, Snabbt och
flexibelt samt Medborgardialog. Ledorden har genomsyrat arbetet inom
Trygg, vacker stad och även kännetecknat de projekt som genomförts.
Projekten har i översikten sorterats in under olika ledord och använts för
att exemplifiera dem, men de flesta projekt har kombinerat flera av dessa.
Den historiska översikten berättar bara om en liten del av allt det som vi
gemensamt uppnått inom Trygg, vacker stad under åren 2005–2018. För
den som vill läsa mer finns alla tidigare årsrapporter på Göteborgs stads
webbplats: www.goteborg.se/tryggvackerstad
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Trygg, vacker stad
Trygg, vacker stad var en samverkansorganisation
inom Göteborgs Stad som mellan åren 2005–2018
hade som syfte att skapa tryggare och vackrare
platser i staden genom åtgärder i den fysiska
miljön. Trygg, vacker stad samverkade med såväl
kommunala förvaltningar och bolag som privata
aktörer.
Park- och naturnämnden, trafiknämnden och
byggnadsnämnden hade ett gemensamt ansvar
för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och
naturförvaltningen samordnade Trygg, vacker stad.
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