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Yttrande angående – Samlingsärende inom 
uppföljning mars 2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp 
och vattennämnden samt fastighetsnämnden 
samt återrapportering av program och planer 
 

Yttrandet 
Läsning och läsfrämjande insatser är inte bara en viktig del av programmet för Jämlik 
stad utan också en viktig del av Göteborgs stads åtagande som UNESCO City of 
Literature. Att Göteborg är en Litteraturstad förpliktigar oss att arbeta för att alla 
göteborgare oavsett ålder, kön, socioekonomisk status, etc, ska få tillgång till litteraturens 
världar. Uppföljningen visar flera pågående viktiga insatser som Staden där vi läser för 
våra barn, Bokstart med hembesök och bokgåvor av bibliotekspersonal, och olika arenor 
där läsning främjas. Uppföljningen pekar också på de skillnader som rapporterades i 
Fritidsvaneundersökningen 2021, och hur mycket som kvarstår att göra.   

Fritidsvaneundersökningen 2021 synliggjorde att det finns en tendens att läsningen har 
minskat i årskurs 5, den ålder som ofta kallas bokslukaråldern. Andelen som aldrig läser 
har gått från 5% år 2017 till 15% i årets resultat. Andelen som läser varje dag har däremot 
gått från 32% till 18%. Trots att jämförelsen inte kan göras helt problemfritt tyder detta 
på en bekymrande utveckling. Det leder naturligtvis till ökad ojämlikhet och stora brister 
i likvärdigheten stadsdelar och skolor emellan, vilket i sin tur får konsekvenser för alla 
barn och unga i Göteborg.  

Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige i november 2021, på de 
rödgrönrosa partiernas initiativ, att utreda hur arbetet inom Staden där vi läser för våra 
barn kan bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och 
deras föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet. 

Forskning visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och 
skolresultat. Insatser tidigt i ett barns liv ger stor effekt både för barnen själva här och nu, 
men också för hela samhället. Alla satsningar som främjar barns tidiga språkutveckling är 
investeringar. Tillgången till läromedel, skolbibliotek och folkbibliotek med brett utbud 
av litteratur spelar en viktig roll. Både för det enskilda barnet och för samhället i stort. 

För att vända de negativa tendenserna kring barns läsande behöver Göteborgs stad 
fortsätta att satsa på litteratur och läsning. Bibliotekens roll kan inte nog understrykas för 
att väcka läslust och möjliggöra tillgången till litteratur för invånarna. Vi behöver axla 
ansvaret som Litteraturstad och arbeta för fler och bättre skolbibliotek och folkbibliotek.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2022-03-22 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
2.1.16 



 
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   
 

 
Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2022-03-21 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
 

Yttrande angående – Samlingsärende inom 
uppföljning mars 2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp 
och vattennämnden samt fastighetsnämnden 
samt återrapportering av program och planer  
 

Yttrandet 
Halvtidsuppföljning av de tre planerna Göteborgs Stads plan för jämställdhet 
2019-2023, Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 och 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-
2023 inom mänskliga rättighetsområdet visar att arbetet med planerna pågår och 
att genomförandet av insatser och implementering överlag är god eller delvis 
god.  

Trots detta, ser vi med oro på de svårigheter som lyfts med att genomföra 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023. Att som det i 
halvtidsuppföljningen anges är tio av sexton berörda förvaltningar och bolag som 
ännu inte använt sig av planen måste ses om som ett underbetyg till den gångna 
implementationen.  
 
En svårighet som lyfts fram är tidsbrist, något som kopplar till resursbrist på 
operativ eller ledande nivå. Det är speciellt oroande att arbetet i en majoritet av 
de berörda organisationerna inte påbörjats. 

Uppföljningen visar även att resultaten inom jämställdhetsområdet sammantaget 
inte avspeglas i den statistik som finns kopplad till planens indikatorer. Statistiken 
visar på väldigt små rörelser och att jämställdheten inte ökat inom de olika 
utvecklingsområdena. Det är dock för tidigt för att kunna se sådana effekter, då 
det krävs ett mer långsiktigt och aktivt arbete som statistiken kan verifiera. Vi 
följer därför utvecklingen med detta långsiktiga arbete noga.  

Uppföljningen visar också att vad gäller jämställdhetsplanens utvecklingsområde 
”jämställdhetsintegrering som strategi” har implementeringen generellt varit 
mycket låg. Stadsledningskontoret uppger i tjänsteutlåtandet att de därför 
kommer att förstärka stödet i implementeringen av utvecklingsområdet, samt att 



 
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   
 

ansvar och roller behöver förtydligas utifrån stadens nya organisation kopplat till 
planen förstärkta insatser mot rasism. Stadsledningskontoret uppger även att de 
kommer att göra vissa förstärkningar som rör nätverk och samverkan i planen. 
Det är bra och viktigt att SLK genomför dessa förstärkningar av arbetet och vi ser 
positivt på att det organisatoriska tomrum som lett till ännu otillräckliga 
implementeringar åtgärdas.  

Deluppföljningen av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
visar att det fortsatt är stora skillnader i livsvillkor i staden efter att halva plantiden 
har gått. Det framkommer dock också att jämlikhetsarbetet präglas av bred 
samverkan, tidiga insatser och kunskapsbaserat arbete. I stadens bolag och 
förvaltningar pågår arbete på bred front för en mer jämlik stad och det sker i 
samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer.  

Jämlikhetsintegrering lyft som någonting som är svårt att implementera. Det finns 
behov av lokalt stöd för att kunna ställa de rätta frågorna, göra analyser och ta 
beslut som är grundade i vad som faktiskt gör skillnad. Det är viktigt att staden 
fortsättningsvis arbetar uthålligt och långsiktigt med jämlikhet för att kunna 
åstadkomma förändring och minska skillnaderna i livsvillkor. Vi rödgrönrosa följer 
detta arbete noggrant. 
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Yrkande angående – Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 
återrapportering av program och planer 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. De tre planerna inom mänskliga rättighetsområdet:  
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023, Göteborgs Stads plan för 
stärkta insatser mot rasism 2020-2023 samt Göteborgs Stads plan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023, slås samman till en plan: 
Göteborgs Stads plan för mänskliga rättigheter. 

Yrkandet 
Göteborgs Stad har för många likartade program, planer och policydokument. Det 
går utmärkt att slå samman flertalet planer för att förenkla och förtydliga allas 
självklara rättigheter och likheter inför lagen. Göteborgs Stad kan arbeta med 
lathundar i respektive förvaltning och nämnd i ärenden som rör mänskliga rättigheter, 
men omfattningen av planer och policydokument är bortom kontroll för många av 
stadens tjänstemän och anställda. De bör minskas ner både i antal och volym. 

I Sverige skyddas mänskliga rättigheter av tre grundlagar: Regeringsformen, 
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast 
att det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för 
social omsorg, trygghet och ge förutsättningar för god hälsa. Det allmänna ska också 
verka för att alla ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället, barnens rätt 
ska tas till vara. Regeringsformen anger också att det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.  

Internationell och svensk lagstiftning utgör en tydlig grund för arbetet med 
jämlikhet och motverkan av diskriminering. I kommunallagen 2§ står det klart att 
"Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl 
för något annat." Dessa lagar, socialtjänstlagen och LSS ger alla göteborgare 
likvärdiga livsvillkor och förutsättningar, oavsett socioekonomisk status, geografisk 
hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Alla har rätt 
att verka för sin sak, anordna planer, parader, festivaler och verka som lobbyister, 
det är viktigt - man måste dock alltid skilja på intresserörelser och det kommunala 
kärnuppdraget. I kommunens arbete med skola, fritid, vård och omsorg av Göteborgs 
invånare gäller svensk lagstiftning. Följs dessa lagar riskerar ingen människa att bli 
illa behandlad för sin härkomst, sin sexuella läggning, funktionsnedsättning, sin 
könsidentitet eller ålder. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-03-18 
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Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2022-03-17 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
 

Tilläggsyrkande angående – Samlingsärende 
inom uppföljning mars 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag till kretslopp och vattennämnden 
samt fastighetsnämnden samt 
återrapportering av program och planer. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, Idrotts- och 
föreningsnämnden, Kulturnämnden, Lokalnämnden, Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, Nämnden för Intraservice, Nämnden för demokrati- och 
medborgarservice, Äldre, vård- och omsorgsnämnden, Nämnden för funktionsstöd 
samt Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att  
med ett fokus på ett målgruppsperspektiv intensifiera arbetet med målen och 
intentionerna i Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) 2019-2022, samt att säkerställa uppföljningsinformation om 
resultat av aktiviteter. 

2. Socialnämnd centrum får i uppdrag att ta fram och sammanställa 
informationsmaterial som vänder sig till målgrupperna samt att genomföra de 
åtgärder som ännu inte genomförts som syftar till att stödja uppföljning av Göteborgs 
Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
2019-2022 och för att stödja implementeringen. 

3. Socialnämnd centrum får i uppdrag att genomföra en slutlig redovisning av arbetet 
med SRHR under hela planperioden. 

 

Yrkandet 
Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) 2019-2022 visar att mer behöver göras för att planens mål och 
intentioner ska kunna uppnås under planperioden. 

Uppföljningen visar att det under våren 2021 rådde viss måluppfyllelse för planens tre 
första delmål och att måluppfyllelsen var svårbedömd för det fjärde delmålet. 
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Bedömningen visar också att det finns stora behov av att dels intensifiera arbetet med 
delmålen och dels att utveckla uppföljningen av planens fjärde mål, under resterande del 
av planperioden. 

Det är anmärkningsvärt att majoriteten av förvaltningarna har låg eller ingen kännedom 
om planen och att redovisningen visar att det vid flera förvaltningar inte pågår 
implementering utifrån planens angivna mål och aktiviteter. Majoriteten av 
förvaltningarna anser sig också behöva höja den generella kunskapsnivån. Dessutom har 
socialförvaltningen Centrum inte genomfört de åtgärder som syftar till att stödja 
uppföljning av planen och åtgärder för att stödja implementeringen har försenats.  

Redovisningen pekar på att ansvariga nämnder behöver utveckla sin styrning för att 
målen och aktiviteterna i SRHR-planen ska kunna implementeras i verksamheterna. Ett 
behov som pekas ut, och som även blir tydligt i och med svårigheten att utvärdera 
måluppfyllnaden av delmål fyra, är bättre uppföljningsinformation om resultat av 
aktiviteter. Stadsledningskontoret bedömer också att berörda förvaltningarna i den 
fortsatta implementeringen behöver arbeta utifrån ett målgruppsperspektiv. 
Socialförvaltningarna och övriga förvaltningar har vidare uttryckt behov av 
informationsmaterial till målgrupperna.  

Omorganisationen och pandemin bedöms ha påverkat arbetet, det är därför särskilt viktigt 
att nu under det sista året av planperioden trappa upp arbetet för att nå måluppfyllelse 
under planperioden. 

Uppföljningen är inte en slutlig redovisning av arbetet under hela planperioden och ingen 
ytterligare uppföljning eller slutrapport är planerad. Med tanke på den bristande 
måluppfyllelse som visas i denna uppföljning är det viktigt att det genomförs en slutlig 
redovisning av arbetet från hela planperioden för skapa förutsättningar för fortsatt arbete 
med dessa frågor.  
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Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 
– återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag till kretslopp och vattennämnden 
samt fastighetsnämnden samt 
återrapportering av program och planer  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden och 
fastighetsnämnden samt återrapportering av planer och program, i enlighet med 
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 till kretslopp och vattennämnden att 
möjliggöra för brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera 
avfallskvarnar. Uppdraget anses som utrett och arbetet med uppdraget avslutas. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kretslopp och vattennämnden att i 
samråd med Göteborg Energi AB utreda om digitaliseringen av vattenmätning kan 
ske i snabbare takt, samt om det finns synergieffekter med bolagets 
digitaliseringsarbete ut mot kund, förklaras fullgjort. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-05-20 § 23 till fastighetsnämnden att ta fram en 
kartläggning om hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande 
frågan om hemlöshet. Kartläggningen ska återredovisas till fastighetsnämnden. 
Uppdraget förklaras fullgjort.  

5. Rapport om halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023, antecknas. 

6. Rapport om halvtidsuppföljning av de tre planerna inom mänskliga rättighetsområdet: 
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023, Göteborgs Stads plan för stärkta 
insatser mot rasism 2020-2023 samt Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023, antecknas. 

7. Rapport om Deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2026, antecknas. 

8. Utvärderingen av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) 2019-2022, antecknas. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-10 
Diarienummer 1433/21 
 

Handläggare  
Christina Bertilson 
Telefon: 031-368 02 14 
E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se  
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Sammanfattning 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter.  

I rapporten finns ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden och ett uppdrag till 
fastighetsnämnden, båda dessa uppdrag har förklarats fullgjorda av respektive nämnd. 

Rapporten behandlar även ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden, uppdraget 
föreslås avslutas då nämnden bedömer efter gjord utredning att uppdraget inte kan 
genomföras.  

I rapporten finns även en halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023, en halvtidsuppföljning av Göteborgs tre planer inom mänskliga 
rättighetsområdet, en deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2026 samt en utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 2019-2022. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet bygger på nämnders och styrelsers återrapportering av uppdrag som de erhållit 
från kommunfullmäktige samt återrapportering av några planer och program. Den 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen får i det här ärendet ingen påverkan om 
inte den bilagda rapporten föranleder nya beslut. Det finns delar i rapporten där de 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna finns belysta.   

Bilagor 
1. Rapport: Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering 

av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden och 
fastighetsnämnden samt återrapportering av några program och planer 

1.1 Rapport: Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i 
Göteborg 

1.2 Rapport: Halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023 

1.3 Rapport: Halvtidsuppföljning – 3 planer inom mänskliga rättighetsområdet 

1.4 Rapport: Deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2026 
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Ärendet  
Som en del av uppföljningsstukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning för staden 
mars 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och 
vattennämnden och fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Detta ärende är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och stadens 
verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som nämnder 
och styrelser fått av kommunfullmäktige. Det kan vara uppdrag ifrån 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter.  

I rapporten finns två uppdrag som förslås förklaras fullgjorda. Ett uppdrag föreslås 
avslutas då nämnden bedömer efter gjord utredning att uppdraget inte kan genomföras.  

• Kretslopp och vattennämndens uppdrag att i samråd med Göteborg Energi AB utreda 
om digitaliseringen av vattenmätning kan ske i snabbare takt, samt om det finns 
synergieffekter med bolagets digitaliseringsarbete ut mot kund. 

Nämnden har sedan tidigare etablerade samarbeten med Göteborg Energi AB 
avseende digitalisering, som kommer att vara en del i det fortsatta arbetet. Nämnden 
arbetar för övergång till digitala mätare men ser inte att det finns möjlighet att skynda 
på arbetet ytterligare. Nämnden bedömer att förvaltningen i fortsatt dialog kan lära 
mycket av Göteborg Energi AB:s digitaliseringsarbete. Då det handlar om två olika 
juridiska personer är dock ett mer formellt samarbete inte möjligt med hänsyn till 
regler i Lagen om offentlig upphandling. Sammanfattningsvis förklarar nämnden 
uppdraget som fullgjort.  

• Fastighetsnämndens uppdrag att ta fram en kartläggning om hur samverkan med de 
idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande frågan om hemlöshet. Kartläggningen ska 
återredovisas till fastighetsnämnden. Kommunstyrelsen konstaterade att 
fastighetsnämnden är den nämnd som har bostadsförsörjningsansvaret i staden och 
därför den nämnd som bör hantera frågan. 

Fastighetsnämnden redovisar vad som genomförts ihop med idéburna aktörer i arbetet 
med hemlöshet under 2021, men att det är något oklart på vilket sätt dessa initiativ 
kommer att fortsätta framåt. Former för samverkan med idéburna aktörer finns med i 
fastighetsnämndens kartläggning och dessa olika former bedöms vara verktyg i det 
fortsatta arbetet mot hemlöshet. 

Fastighetsnämnden antecknar rapporten och förklarar uppdraget som fullgjort. 
Nämnden beslutade även att återredovisa uppdraget till kommunfullmäktige, även om 
fullmäktige beslutade att kartläggningen skulle återredovisas till fastighetsnämnden.  

• Kretslopp och vattennämndens uppdrag att möjliggöra för brukare att på egen hand, 
efter godkänd ansökan, installera avfallskvarnar.  
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Ett förslag på en arbetsprocess för att möjliggöra hantering av ansökningar från 
brukare har tagits fram. Konsekvenser av ett införande av matavfallskvarnar har 
analyserats och beskrivits.  

Nämnden konstaterar att uppdraget inte kan genomföras, då ett införande av 
uppdraget bedöms medföra negativa miljökonsekvenser. Det är sämre ur både 
klimatperspektiv och resurshushållningsperspektiv samt en sämre avfallshantering att 
tillåta matavfallskvarnar enligt förslaget. Det är ur miljösynpunkt fördelaktigt om 
matavfall fortsatt samlas in separat. Gryaab AB har framfört att gränser för utsläpp av 
organiskt material i Gryaab AB:s miljötillstånd kan överskridas vid en utbredd 
implementering av matavfallskvarnar. Länsstyrelsen har även uttryckt oro för den 
förändrade sammansättningen i inkommande avloppsvatten och belastningsökning till 
Ryaverket som storskaligt införande av matavfallskvarnar bedöms medföra. Förslaget 
på arbetsprocess som har utarbetats bedöms inte möjlig att införa mot bakgrund av att 
EU:s artikel 22 om bioavfall. 

Nämnden anser att uppdraget är utrett samt föreslår att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppdrar åt kretslopp och vattennämnden att avsluta arbetet med 
att möjliggöra för brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera 
avfallskvarnar.  
 

• I övrigt innehåller samlingsärendet följande återrapportering:  

Halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare.  

Halvtidsuppföljning av tre planer inom mänskliga rättighetsområdet:  
- Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–2023. 
- Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023. 
- Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023. 

Deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad.  

Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. 
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1 Inledning 
Som en del av uppföljningsstrukturen avlämnas Samlingsärende inom uppföljning mars 
2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och 
vattennämnden och fastighetsnämnden samt återrapportering av några program och 
planer, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta som ett led i att följa upp 
kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra 
tidpunkter. 
I rapporten finns ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden och ett uppdrag till 
fastighetsnämnden, båda dessa uppdrag har förklarats fullgjorda av respektive nämnd. 

Rapporten behandlar även ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden, uppdraget 
föreslås avslutas då nämnden bedömer efter gjord utredning att uppdraget inte kan 
genomföras.  

I rapporten finns även en halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023, en halvtidsuppföljning av Göteborgs tre planer inom mänskliga 
rättighetsområdet, en deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2026 samt en utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 2019-2022. 

 



3 

2 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att möjliggöra för 
brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera 
avfallskvarnar 

Uppdraget, arbetsprocess och nämndens beslut 
I kommunfullmäktiges budget för 2020 (2019-11-13 § 4) fick kretslopp och 
vattennämnden uppdraget att möjliggöra för brukare att på egen hand, efter godkänd 
ansökan, installera avfallskvarnar. 
För att realisera kommunfullmäktiges uppdrag tog kretslopp och vattenförvaltningen 
fram ett förslag på arbetsprocess för att möjliggöra hantering av ansökningar från 
brukare som på egen hand vill installera avfallskvarnar. Förvaltningen har också 
analyserat och beskrivit konsekvenserna av vad ett införande av matavfallskvarnar 
innebär. Förslag till arbetsprocess och beskrivningar av konsekvenser har sammanställts 
i bilagd rapport 1.1 ”Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i 
Göteborg”. Rapporten remitterades till Gryaab AB, miljö- och klimatnämnden och 
Länsstyrelsen.  
Vid sammanträde 2021-11-17 § 232 beslutade kretslopp och vattennämnden bland 
annat att konstatera att uppdraget inte kan genomföras. Nämnden beslutade även att 
anse uppdraget som utrett samt föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
uppdrar åt kretslopp och vattennämnden att avsluta arbetet med att möjliggöra för 
brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera avfallskvarnar. 
Bedömning 
Kretslopp och vattennämndens bedömning är att ett införande enligt uppdraget medför 
negativa miljökonsekvenser. Det går inte att visa att miljönyttan med att införa 
matavfallskvarnar är större än de negativa effekterna eller att miljöbalkens krav 
efterlevs. Matavfallet bör ses som en resurs som ska användas på det sätt som är bäst ur 
miljöperspektiv. Det är sämre ur både klimatperspektiv och 
resurshushållningsperspektiv, samt en sämre avfallshantering att tillåta 
matavfallskvarnar enligt förslaget. Det är ur miljösynpunkt fördelaktigt om matavfall 
fortsatt samlas in separat och rötas till biogödsel. Länsstyrelsen bedömer att syftet med 
kommunfullmäktiges uppdrag, öka insamlingen av matavfall för att sluta kretsloppen 
mellan stad och omland samt öka produktionen av biobränslen, direkt motverkas av att 
införa matavfallskvarnar. Separat insamling är det alternativ som är i linje med 
miljöbalkens krav. 
Gryaab AB påpekar i sitt remissutlåtande att gränser för utsläpp av organiskt material i 
Gryaab ABs miljötillstånd kan överskridas vid en utbredd implementering av 
matavfallskvarnar. Vidare uttrycker Länsstyrelsen oro för den förändrade 
sammansättningen i inkommande avloppsvatten och belastningsökning till Ryaverket 
som storskaligt införande av matavfallskvarnar medför och anger också att Ryaverket 
kan komma att överskrida sitt tillstånd inom några år. Båda remissinstanserna anser det 
kan innebära att såväl Göteborgs Stad som andra kommuner anslutna 
tillavloppsreningsverket kan behöva begränsa ytterligare tillförsel av organiskt material 
från industri, verksamheter eller tillkommande bebyggelse. 
Det förslag på arbetsprocess som kretslopp och vattenförvaltningen initialt utarbetade 
för att hantera ansökningar i enlighet med uppdraget bedömdes slutligen inte som 
möjlig att införa. Detta mot bakgrund från resultat i utredning, inkomna remissvar samt 
kommande svensk lagstiftning rörande artikel 22 om bioavfall. Artikel 22 om bioavfall 
är en del av EU:s avfallspaket och innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 
december 2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid 
källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anse uppdraget som utrett 
och arbetet med uppdraget avslutas. 
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3 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att i samråd med 
Göteborg Energi AB utreda om digitaliseringen av 
vattenmätning kan ske i snabbare takt, samt om det finns 
synergieffekter med bolagets digitaliseringsarbete ut mot 
kund 

I kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2021 (2020-11-05 § 5) gavs kretslopp 
och vattennämnden i uppdrag att i samråd med Göteborg Energi AB utreda om 
digitaliseringen av vattenmätning kan ske i snabbare takt, samt om det finns 
synergieffekter med bolagets digitaliseringsarbete ut mot kund. 
Kretslopp och vattennämnden har 2021-12-08 § 257 redovisat hur uppdraget har 
omhändertagits. Av ärendet framgår att kretslopp och vatten sedan många år har en 
etablerad dialog med Göteborg Energi AB för att hitta samarbetsområden i frågor som 
rör mätning och provning av vattenmätare. Inom följande arbetsområden har ett mer 
formaliserat samarbete diskuterats: ackrediterad provning av mätare, inköp av 
vattenmätare, byte av vattenmätare hos kund samt avfallsdata. 
Kretslopp och vattennämndens bedömning är att Göteborg Energi AB ligger långt fram 
i sitt digitaliseringsarbete och kretslopp och vattenförvaltningen kan lära sig mycket av 
bolaget. Kretslopp och vatten har sedan tidigare etablerade samarbeten med Göteborg 
Energi AB avseende digitalisering, och det kommer vara en del i fortsatt arbete. 
Förvaltningen ska ta fram en strategi för att skapa en helautomatisk insamling av 
mätvärden och göra data tillgängligt såväl internt som för kunder och andra. 
Kunskapsutbyte med Göteborg Energi AB kan vara till nytta i det sammanhanget. 
Kretslopp och vattenförvaltningen arbetar för övergång till digitala mätare men ser inte 
att det finns möjlighet att skynda på arbetet ytterligare. 
Eftersom Kretslopp och vattens och Göteborg Energi AB:s kundregister bara delvis 
omfattar samma kunder innebär det också att ett mer utvecklat samarbete med 
kundportal eller liknande inte självklart är en fördel. Kretslopp och vatten framför att 
kundnytta kan vara olika saker, allt från att bara kunna se sin förbrukning till att kunna 
utföra sina ärenden eller får varning om läckage i realtid. Enligt nämnden finns det 
många frågor kring teknikval, upphandling, GDPR, varumärke med mera som måste 
belysas i nämndens fortsatta arbete inklusive att förhålla sig till de riktlinjer som gäller 
för stadens förvaltningar. 
Nämnden bedömer att förvaltningen i fortsatt dialog kan lära mycket av Göteborg 
Energi AB:s digitaliseringsarbete. Då det handlar om två olika juridiska personer är 
dock ett mer formellt samarbete inte möjligt med hänsyn till regler i Lagen om offentlig 
upphandling. Sammanfattningsvis förklarar nämnden uppdraget som utfört. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort.  
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4 Fastighetsnämnden uppdrag att ta fram en kartläggning om 
hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet 
gällande frågan om hemlöshet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 § 23 i ärendet "Redovisning av 
uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg", fick 
fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en kartläggning om hur samverkan med de 
idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande frågan om hemlöshet. Kartläggningen ska 
återredovisas till fastighetsnämnden. Kommunstyrelsen konstaterade 2021-03-17 § 205 
att fastighetsnämnden är den nämnd som har bostadsförsörjningsansvaret i staden och 
därför den nämnd som bör hantera frågan.  
Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-18 § 240 att anteckna rapporten och att förklara 
uppdraget som fullgjort. Nämnden beslutade även att återredovisa uppdraget till 
kommunfullmäktige, även om fullmäktigebeslutet angav att kartläggningen skulle 
återredovisas till fastighetsnämnden. 
Fastighetsnämndens redogör i kartläggningen om hur samverkan med de idéburna 
aktörerna ser ut i arbetet mot hemlöshet. Övergripande samverkan med idéburna 
organisationer inom hemlöshetsområdet görs genom verksamhetsbidrag, IOP-avtal 
(Idéburet Offentligt Partnerskap), projekt och upphandling. Exempel som dessa former 
mynnar ut i är övernattningsplatser och mötesplatser, verksamheten inriktad på 
boendelösningar för kommunanvisade hushåll enligt bosättningslagen, boende för 
strukturellt hemlösa och kvinnojourer som har skyddat boende. Därutöver har staden 
upphandling av ramavtal inom socialt boende med stöd, samverkan utifrån stadens 
hemlöshetsplan och en gemensam samverkansstruktur som utgår ifrån identifierade 
målgrupper. I yrkandet som ligger till grund för uppdraget betonas särskilt situationen 
för de personer som saknar social problematik men saknar en bostad. Genom att bidra 
till att tillgängliggöra fler bostäder syftar åtgärderna till att minska hemlösheten i staden. 
Fastighetsnämnden bedömer att en ytterligare insats för hushåll utan sociala problem, 
strukturellt hemlösa, är ett komplement till stadens övriga insatser för att bekämpa 
hemlöshet. Åtgärden bedöms svara upp mot likställighetsprincipen. Formen för insatsen 
kan vara ett IOP-avtal under ett år med möjlighet till förlängning. Dagen projekt 
Hjärterum (primär målgrupp är strukturellt hemlösa personer i Göteborg med fokus på 
barnfamiljer.) finansieras genom IOP som för 2022 beräknas kosta staden 2 mnkr och 
där ställningstagande om finansiering inte beslutats vid nämndens redovisning av 
uppdraget. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att fastighetsnämnden redovisar vad som genomförts 
ihop med idéburna aktörer i arbetet med hemlöshet under 2021, men att det är något 
oklart på vilket sätt dessa initiativ kommer att fortsätta framåt. Former för samverkan 
med idéburna aktörer finns med i fastighetsnämndens kartläggning och dessa olika 
former bedöms vara verktyg i det fortsatta arbetet mot hemlöshet. 
Fastighetsnämndens kartläggning har återredovisats till fastighetsnämnden, i enlighet 
med kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden. Stadsledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort. 
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5 Halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019-2023 

Beslut om Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 fattades i 
kommunfullmäktige 2019-05-23 §25. Syftet med programmet är att förena nämnder och 
styrelser kring gemensamma mål och strategier för att stärka stadens förutsättningar att 
vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att utföra och utveckla stadens 
verksamheter. I programmet finns tre mål och åtta strategier. 
Syftet med att göra en halvtidsuppföljning av programmet är att få en djupare bild av 
var vi befinner oss, än vad uppföljning av indikatorerna kan ge. Uppföljningen ska 
också undersöka om programmet har haft någon effekt, stötta förvaltningar och bolag i 
förändrings- och utvecklingsarbetet samt lyfta fram goda exempel och sprida dessa. 
Vidare är syftet också att få underlag för det fortsatta programarbetet och vad som 
behöver förstärkas både under programperioden och efter 2023 samt att identifiera 
eventuella möjligheter och hinder för arbete enligt programmet. Se bilagd rapport 1.2 
”Halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 
2019-2023”. 
Uppföljningen har skett i dialogform där HR-chef och i de flesta fall även 
förvaltningscontroller eller annan relevant funktion inom respektive förvaltning eller 
bolag medverkat. Ett urval gjordes av vilka förvaltningar och bolag som skulle ingå i 
uppföljningen. I urvalet var det viktigt att spegla stadens bredd och mångfald. 
Utifrån resultatet bedöms arbetet inom målområde 1, ”Vi är stolta över den nytta vi gör 
för dem vi är till för”, vara på rätt väg, men målet är inte uppfyllt. Många förvaltningar 
och bolag uppger att de under programtiden har arbetat med struktur och ledning. 
Kultur samt medarbetarskap är något som många beskriver att de kommer att arbeta 
med framöver. 
Flera lyfter frågan om att verksamheternas mål ibland går i konflikt med varandra, 
vilket försvårar samarbete mellan förvaltningar och/eller bolag. Då komplexiteten i 
dessa frågor ofta är hög och tekniska lösningar inte alltid är tillräckliga, påverkar det 
möjligheten till ett bra samarbete och med det ett effektivt arbetssätt som tillvaratar 
kompetens samt möjligheten till en god arbetsmiljö. 
Målområde 2, ”Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas”, är 
inte uppfyllt helt utifrån strategierna, men bedöms vara det målområde där arbetet har 
kommit längst. Stadens arbetsmiljöarbete beskrivs av många som välfungerande. 
Förvaltningarna och bolagen tycker också att det arbete som gjorts kring kränkande 
särbehandling har varit bra. Kunskaper om att leda i förändring är ett område som 
behöver stärkas i takt med de allt snabbare förändringar både intern och i omvärlden. 
Detta beskrivs bli allt viktigare framöver för såväl chefer som medarbetare. 
Målområde 3, ”Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare”, bedöms vara det 
målområde där det är längst kvar innan det kan anses uppfyllt. Även här har arbetet 
kommit en bit på vägen inom vissa delar, bland annat introduktionen för nyanställda, 
men det är lång väg kvar inom andra områden. Särskilt gäller detta den långsiktiga 
planeringen för kompetensförsörjning. Det är få som konkretiserar arbetet kring den 
strategiska kompetensförsörjningen och det är i stället ofta kortsiktiga frågor som till 
exempel hur man når svårrekryterade yrkesgrupper som är i fokus. 
Utifrån programmets indikatorer har en positiv förändring skett, men målvärdena är inte 
uppnådda. De indikatorer som inte förändrats i önskad riktning är frisknärvaro och 
sjukfrånvaro vilket till stor del beror på restriktioner kopplat till pandemin under 
2020-2021. 
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Slutsatsen är att målen inte är uppfyllda, men att mycket arbete pågår i rätt riktning. En 
rad åtgärder har genomförts lokalt och centralt och programmet bidrar med en plattform 
och ett stöd som underlättar utvecklingen inom förvaltningar och bolag. Det är viktigt 
att fortsätta påtala vikten av att programmet för attraktiv arbetsgivare inte är ett 
HR--program, utan att det är verksamheten och dess utveckling som är i fokus. 
Inom ramen för arbetet med uppföljningen, har några hinder för att utföra arbetet i 
enlighet med programmet, identifierats. Dessa är bland annat pandemin, målkonflikter 
samt mängden program. 
Under den återstående programperioden bedöms att fokus bör vara på att bibehålla och 
fortsätta med de arbeten som pågår inom målområde 1 och 2 samt att utveckla och starta 
upp insatser främst inom målområde 3, framför allt rörande den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Det finns också några frågor som bör tas omhand vid en 
eventuell justering av programmet när programtiden är slut, så som lokalförsörjning, 
innovationskultur och digitalisering. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar Rapport om 
halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023. 
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6 Halvtidsuppföljning av tre planer inom mänskliga 
rättighetsområdet 

Det här är en halvtidsuppföljning av tre planer inom mänskliga rättighetsområdet. Se 
bilagd rapport 1.3 ”Halvtidsuppföljning – 3 planer inom mänskliga rättighetsområdet”. 

• Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 (kommunfullmäktige 
2019-01-31 §13)  

• Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 
(kommunfullmäktige 2020-02-20 §15) 

• Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2020-2023 (kommunfullmäktige 2019-11-21 §4) 

Samtliga planer omfattar mål och insatser utifrån ett serviceperspektiv. Dessutom 
omfattar plan för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism, mål och insatser 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Syftet med uppföljningen av de tre planerna har varit 
att få en bild av genomförandet av insatserna och eventuella hinder för genomförandet, 
samt i planen för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism lyfta fram resultat 
som arbetet hittills bidragit till. Uppföljningen har utgjort ett underlag för att se om 
eventuella justeringar/förstärkningar behöver vidtas under det fortsatta planarbetet.  
Uppföljningen visar att genomförandet av de 10 insatserna i planen för stärkta insatser 
mot rasism har varit god eller delvis god. 10 av 16 svaranden uppgav dock att planen 
inte använts, där några förvaltningar hänvisat till att den nya organisationen fått 
prioriteras och kartläggning pågår över de styrande dokumenten. Insatserna har följts 
upp på olika sätt, där ett har varit följa upp åtgärderna kopplat till arbetsgivar- och 
serviceperspektivet via den ordinarie uppföljningsstrukturen.   
De resultat som redovisats av arbetet mot rasism utifrån ett serviceperspektiv har till 
största delen varit processinriktade, såsom ökad medvetenhet kring rasism till följd av 
olika kunskapshöjande insatser, metodutveckling, samt ändrade eller nya rutiner. I 
arbetet mot rasism har nätverk bildats och samverkan ökat. Effekter har även redovisats, 
såsom att rasistiskt klotter och hatpropaganda tenderat minska till följd av stadens 
intensifierade trygghetsskapande arbete.  
Genomförandet av jämställdhetsplanens 23 åtgärder har sammantaget visat på en god 
eller delvis god implementering, om än lite ojämnt mellan de olika 
utvecklingsområdena i planen. Mål och insatser kopplat till service- och 
arbetsgivarperspektivet har olika bakgrund vilket kan spela roll för olikheter i 
implementeringen. Generellt har implementeringen av jämställdhetsplanens åtgärder 
varit bättre inom arbetsgivarperspektivet än serviceperspektivet. En trolig förklaring är 
att åtgärderna riktar sig till förvaltningarnas HR-avdelningar och har fokus att stärka det 
ordinarie arbetet. Åtgärderna har följts upp på olika sätt. Ett har varit via den ordinarie 
uppföljningsstrukturen vilket gäller både arbetsgivar- och serviceperspektivet. 
Resultaten som redovisats av arbetet för jämställdhet har varit processinriktade till stor 
del och samma som redovisats för plan för stärkta insatser mot rasism. Vissa effekter 
har dock redovisats. Elevers trygghet har ökat enligt elevenkäten till följd av 
gymnasieskolans aktiva arbete med de grundläggande värdena i undervisningen och att 
förhindra kränkningar. Utvärderingar som gjorts hos några grundskolor har visat på att 
personalen sett att elever fått en ökad känslomedvetenhet, samt lättare att hitta vägar till 
konfliktlösning inom ramen för det främjande arbetet kopplat till könsnormer och våld.  
Sammantaget avspeglas dock inte resultaten inom jämställdhetsområdet i den statistik 
som finns kopplad till planens indikatorer. Statistiken visar på väldigt små rörelser och 
att jämställdheten inte ökat inom de olika utvecklingsområdena. Det är dock för tidigt 
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att kunna se sådana effekter då det krävs ett mer långsiktigt och aktivt arbete som 
statistiken kan verifiera. En effekt av utvecklingsarbetet inom arbetsgivarperspektivet 
som statistiken emellertid verifierat är att klyftorna minskat mellan kvinnors och mäns 
medellön i Göteborgs Stad till följd av riktade löneökningsutrymmen och 
jämställdhetssatsningar.  
I plan för jämställdhet och i plan för stärkta insatser mot rasism finns insatser för 
utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning på hantering av alla 
former av kränkningar och trakasserier. Insatserna går hand i hand med 
utvecklingsarbete som pågår inom HR. Det är ett långsiktigt arbete och i dagsläget är 
det svårt att bedöma effekter. Resultat av arbetet hittills är exempelvis ökade kunskaper 
och träning i att hantera lagstiftningskrav, utökad utredningskompetens som för vissa 
förvaltningar resulterat i färre köpta tjänster för utredningar från företagshälsovården. 
En rutin för stadens arbete har tagits fram och det nya IT-systemet för arbetsskador och 
tillbud, har anpassats till stadens arbete mot kränkningar och trakasserier. 
Gemensamt för plan för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism är att 
planerna varit ett stöd för verksamhetsutveckling i främst de delar där det funnits tydliga 
kopplingar till verksamheternas grunduppdrag. Samtidigt har tidsbrist varit den mest 
förekommande orsaken till att det varit svårt att genomföra insatserna med ett 
serviceperspektiv. Dels p g a omorganisationen i staden, dels pandemin, och dels antalet 
planer och program som finns inom området. Antalet program och planer har skapat 
problem utifrån ett styrningsperspektiv, vilket fått konsekvens att planerna inte tagits 
omhand specifikt. En annan orsak har varit bristande kunskap till viss del kring frågor 
som rör rasism, samt kompetens att omsätta kunskaperna om jämställdhet i arbetet som 
omfattas av serviceperspektivet.  
I planen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har implementeringen av de 
tre insatserna varit god och det har inte förelegat några särskilda hinder för 
implementeringen så här långt. Planen används som del av den egna 
verksamhetsutvecklingen och insatserna har integrerats som del av den ordinarie 
verksamheten. Planen och insatserna har följts upp på olika sätt, varav ett har varit via 
den ordinarie uppföljningsstrukturen. Pandemin har påverkat implementeringen till viss 
del, men det finns inga tecken på att stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 
stagnerat på grund av pandemin. Förmågan att anpassa insatserna till en ny situation 
framstår som god utifrån uppföljningen, där utbildningar genomförts på grundläggande 
nivå riktade till olika sektorer inom stadens förvaltningar. Organiseringen har bedömts 
som adekvat och det finns specialistverksamheter och funktioner att tillgå vilket bidrar 
positivt till att säkra stöd och skydd för utsatta och fortsatt fördjupning av kompetens 
bland personal.  
Uppföljningen har visat att de tre planerna är viktiga för att ge stöd i det fortsatta arbetet 
inom respektive område. I jämställdhetsplanens utvecklingsområde 
”jämställdhetsintegrering som strategi” har implementeringen dock varit generellt 
mycket låg. Stadsledningskontoret kommer därmed att förstärka stödet i 
implementeringen av utvecklingsområdet. Ansvar och roller behöver förtydligas utifrån 
stadens nya organisation kopplat till planen för stärkta insatser mot rasism. 
Stadsledningskontoret kommer därför att göra vissa förstärkningar som rör nätverk och 
samverkan i planen. Ytterligare justeringar/förstärkning bedöms ej behövas i det 
fortsatta planarbetet utifrån vad som framkommit i uppföljningen. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar Rapport om 
halvtidsuppföljning av de tre planerna inom mänskliga rättighetsområdet: Göteborgs 
Stads plan för jämställdhet 2019-2023, Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot 
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rasism 2020-2023 samt Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023. 
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7 Deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik 
stad 2018-2026 

Kommunfullmäktige antog 2018-01-18 §10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
2018-2026. Enligt programmet ska uppföljning genomföras vid två tillfällen. Detta är 
den första deluppföljningen. Kommunstyrelsen är programägare och ansvarar för 
uppföljningen. Se bilagd rapport 1.4 ”Deluppföljning av Göteborgs Stads program för 
en jämlik stad 2018-2026". Syftet med rapporten är att beskriva några indikatorer som 
visar den övergripande utvecklingen samt att redogöra för hur staden har tagit sig an 
programmet för en jämlik stad. 
Jämlikhet är en komplex fråga med förändringar som märks först över lång tid. 
Rapporten visar att det fortsatt finns påtagliga skillnader i livsvillkor mellan olika 
grupper och mellan göteborgare som lever i olika delar av staden. Skolresultat och 
arbetslöshet beror fortfarande till stor del på kön, bakgrund och socioekonomiska 
förutsättningar. Trångboddhet har samband med bakgrund och socioekonomiskt status. 
Upplevelsen av trygghet beror på kön, bakgrund, bostadsområde, ålder, 
funktionsnedsättning och sexuell läggning. De här förutsättningarna påverkar hälsan 
och sammanhållningen. Hälsan, mätt som medellivslängden, beror fortfarande till stor 
del på kön och utbildning där den har minskat i gruppen lågutbildade kvinnor medan 
den ökat eller stått stilla i resterande grupper. Generellt kan sägas att bakgrundsvariabler 
som äldre, längre utbildade, de med högre inkomst samt födda i Sverige samvarierar 
med hög grad av sammanhållning, mätt som tillit. 
Rapporten lyfter vissa aspekter som framkommit i samtal med stadens verksamheter om 
hur de har tagit sig an programmet. Det framkommer bland annat att Göteborgs 
jämlikhetsarbete präglas av bred samverkan, tidiga insatser och kunskapsbaserat arbete. 
I stadens bolag och förvaltningar pågår arbete på bred front för en mer jämlik stad och 
det sker i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 
Vidare tas jämlikhetsintegrering upp av förvaltningar och bolag, men de flesta ser det 
som något svårt. Det finns behov av lokalt stöd för att kunna ställa de rätta frågorna, 
göra analyser och ta beslut som är grundade i vad som faktiskt gör skillnad. Det 
framkommer också att det finns ett motsatsförhållande mellan å ena sidan integrering 
och å andra sidan tvärsektoriell samverkan och samordning. Samverkan upplevs som 
något som sker vid sidan av grunduppdragen och linjeorganisationen.  
Arbete med analyser av förutsättningarna som kan påverka jämlikhet har utvecklats 
inom flera förvaltningar under de senaste åren. Som exempel har fler verksamheter 
börjat undersöka skillnader utifrån flera aspekter än kön. Fler verksamheter har också i 
större utsträckning analyserat vilka som nås, vilka som tar del av stadens utbud och 
vilka som inte nås, för att hitta fler sätt att nå göteborgarna efter behov. Göteborgs Stad 
behöver arbeta uthålligt och långsiktigt med jämlikhet för att kunna åstadkomma 
förändring och minska skillnaderna i livsvillkor. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar rapporten 
Deluppföljning Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. 
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8 Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2019-2022 

Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) 2019-2022 antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 § 22. Den 
övergripande målsättningen är att Göteborgs Stads verksamheter tillgodoser sexuella 
och reproduktiva rättigheter, samt främjar sexuell och reproduktiv hälsa. Planen anger 
att en utvärdering ska ske under 2021. Socialnämnden Centrum ansvarar för att 
genomföra utvärderingen. Femton nämnder ansvarar för att implementera planen i sina 
verksamheter. Utvärderingen är inte en slutlig redovisning för hela planperioden. 
Uppföljningens syfte har varit att ge en lägesbild av stadens arbete med SRHR genom 
att följa upp hur planen har omsatts till handling, få en överblick av hur långt arbetet har 
kommit och vara underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Utvärderingen utgår från 
planens struktur med fyra delmål och tretton aktiviteter. Underlag har hämtats in från de 
berörda förvaltningarna genom självvärdering och intervjuer. Självvärderingen 
utformades som en intern skattning av förvaltningarnas arbete med utgångspunkt i 
planens angivna aktiviteter. Självvärderingen har kompletterats med personliga 
intervjuer för att få kvalitativa data. Självvärdering visar på låga indexvärden vad gäller 
implementering. Utvärderingen visar även i andra avseende att resultatet inte svarar mot 
planens mål och intentioner. Majoriteten av förvaltningarna anser sig behöva höja den 
generella kunskapsnivån. Uppföljningen visar också att socialförvaltningen Centrum 
inte har genomfört samtliga åtgärder som syftar till att stödja uppföljning av planen och 
att åtgärder för att stödja implementeringen har försenats. 
I utvärderingen av planens fyra delmål framgår följande: 
Avseende delmål 1, Göteborgs Stad förebygger och motverkar sexuellt våld genom 
systematiska arbetsformer som inkluderar ett SRHR-perspektiv, är bedömningen bland 
annat att dokumentations- och bedömningsverktyg stödjer ett systematiskt arbetssätt och 
att dessa är etablerade och tillämpas regelbundet i fem av sex socialförvaltningar. Ett 
utvecklingsarbete behövs dock som ökar socialtjänstens förmåga att upptäcka sexuell 
utsatthet och identifiera övrigt behov av stöd på SRHR-området. För delmål 2, 
Göteborgs Stads verksamheter tillhandahåller grundläggande kunskap och information 
om SRHR, bedöms behoven bland annat av kompetensutveckling som stora. Den 
generella kunskapsnivån om SRHR behöver höjas i två av tre skolförvaltningar och i de 
sex socialförvaltningarna. Tillgången till informations- och stödmaterial på stadens 
webbplats för SRHR har stärkts. Vad gäller delmål 3, Göteborgs Stads verksamheter 
som ger råd, stöd- och vårdinsatser på SRHR-området samverkar och är tillgängliga, 
menar förvaltningarna bland annat att samverkan är strukturerad, utvecklad och väl 
integrerad mellan de specifika verksamheter som tillhandahåller råd-, stöd- och 
vårdinsatser på SRHR-området. Delmål 4, I utformningen av Göteborgs Stads 
verksamheters lokaler beaktas ett SRHR-perspektiv framhålls att SRHR-perspektiv, 
menar utvärderingen bland annat att det beaktas i högre utsträckning vid ny- och 
ombyggnation av lokaler. I äldre lokaler finns begränsade möjligheter till inkludering 
och tillgänglighet. 
Avseende måluppfyllelse bedöms de första tre delmålen ha viss måluppfyllelse. Det 
första delmålet har lägst måluppfyllelseindex och det tredje delmålet har högst 
måluppfyllelseindex, precis vid gränsen till god måluppfyllelse. Bedömningen indikerar 
att det under återstoden av planperioden framför allt finns behov av att intensifiera 
arbetet med planens första delmål. Måluppfyllelsen för det fjärde delmålet är 
svårbedömd. 
För att samla jämförelsedata skulle en baslinjestudie genomföras under 2018. Social 
resursnämnd skulle ansvara för både baslinjestudien och utvärderingen utifrån de mått 
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som anges i planen. Någon baslinjestudie genomfördes aldrig för att samla in mätvärden 
vid planperiodens början. Förvaltningen fördelade inte heller uppdraget om 
baslinjemätning till någon annan. Det innebär att mätvärden som eventuellt samlas in 
senare, exempelvis vid planperiodens slut, inte kan jämföras med utgångsläget. Det 
innebär att det inte går att dra slutsatser om förändringar. Målgruppsperspektivet saknas 
i utvärderingen av planen. Ingen ytterligare uppföljning eller slutrapport är planerad av 
förvaltningen. 
Stadsledningskontoret bedömer att berörda förvaltningarna i den fortsatta 
implementeringen behöver arbeta utifrån ett målgruppsperspektiv. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar utvärderingen av 
Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) 2019-2022.  
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Förord 
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020 för Göteborgs Stad 

fick Kretslopp och vattennämnden i uppdrag att möjliggöra för brukare att på 

egen hand, efter godkänd ansökan, installera avfallskvarnar. 

Som ett led i att realisera kommunfullmäktiges uppdrag har förvaltningen 

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, tagit fram rapporten ”Matavfallskvarnar 

kopplade till avloppssystemet i hushåll i Göteborg”. Arbetet med rapporten har 

skett i projektform. Det är huvudsakligen projektdeltagarna Hildur Ingvason, 

Antje Koppen, Bo von Bahr och Nour Yako från Kretslopp och vatten, samt 

David I’Ons från Gryaab AB, som författat rapporten. Personerna har skrivit 

olika delar av rapporten, men avsikten är att texten ska kunna läsas som en 

helhet. 

Flera utredningar rörande matavfallskvarnar i Göteborg har tidigare genomförts. 

En viktig utgångspunkt för denna rapport har varit rapporten ”Om 

köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och ekonomiska 

konsekvenser” från 2011.  

Rapporten ”Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i 

Göteborg” består av inledning och omvärldsbevakning, förslag till 

genomförande av uppdraget samt beskrivningar av de konsekvenser som kan 

uppstå vid genomförandet.  

Den sammanfattning som finns inledningsvis i denna rapport avser att ge en god 

inblick i rapportens innehåll. Kapitel 1.1 ”Sammanfattning av inledning” 

sammanställer innehållet i kapitel 2 – 5. Kapitel 1.2 ”Sammanfattning av förslag 

till genomförande” beskriver innehållet i kapitel 6 och kapitel 1.3 

”Sammanfattning av konsekvenser” summerar kapitel 7.  
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1 Sammanfattning 

1.1 Sammanfattning av inledning 
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020 för Göteborgs Stad så 

angavs bland annat följande uppdrag för Kretslopp och vattennämnden: 

”Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att möjliggöra för brukare att på 

egen hand, efter godkänd ansökan, installera avfallskvarnar.” 

För att realisera kommunfullmäktiges uppdrag startades därför under juni 2020 

ett projekt på förvaltningen Kretslopp och vatten. Projektet ska leverera en 

införd arbetsprocess så att Kretslopp och vatten kan hantera ansökningar från 

brukare som på egen hand vill installera avfallskvarnar. Projektet ska också 

analysera och beskriva konsekvenserna av ett införande av avfallskvarnar.  

Projektet har bland annat tagit del av tidigare rapporter i ämnet samt intervjuat 

representanter för tre andra kommuner som i olika utsträckning tillåter 

matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet (Järfälla kommun, Stockholms 

kommun och Surahammars kommun). Som utgångspunkt för denna rapport har 

rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” från 2011 använts.  

Vad menas med avfallskvarn? 

Projektet har avgränsat uppdraget till att gälla matavfallskvarnar som kopplas 

till avloppssystemet, det vill säga där det nermalda matavfallet spolas ned i 

avloppet och sedan leds via fastighetens ledningsnät och det kommunala 

ledningsnätet vidare till avloppsreningsverket. 

Regelverk och mål 

I Göteborgs Stads gällande ”Allmänna bestämmelser för brukandet av den 

allmänna VA-anläggningen – ABVA 2017” står under punkt 15 att: 

”Fastighetsägare får inte tillföra spillvatten från köksavfallskvarn till den 

allmänna anläggningen utan huvudmannens skriftliga medgivande.” 

Införande av matavfallskvarnar kan påverka utfall kopplat till mål om 

näringsåtervinning och biogasproduktion från matavfallet samt om kundnöjdhet 

i Göteborgs Stads avfallsplan. 

Omvärldsbevakning: Information från myndigheter 

Naturvårdsverket har på sin webbplats sammanställt för- och nackdelar med 

matavfallskvarnar för att det ska fungera som en vägledning för till exempel 

kommuner som överväger att installera matavfallskvarnar i ett område. Denna 

information har bland annat använts som underlag vid framtagandet av 

konsekvensbeskrivningarna. 

Projektet har – tillsammans med representanter från Gryaab – haft ett 

avstämningsmöte med en representant från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

i oktober 2020. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har för närvarande inget 

officiellt ställningstagande till om tillförsel av spillvatten från matavfallskvarnar 

till avloppsystemet ska tillåtas i Göteborg. Länsstyrelsen har dock framfört ett 
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antal risker som man ser, till exempel risk för att belastningen och 

sammansättningen av ämnen ger påverkan på Ryaverkets processer. Som en 

konsekvens av mötet har Länsstyrelsen efteråt valt att förtydliga ett 

tillståndsbeslut från 29 januari 2020 för Ryaverket genom att bland annat 

påpeka att det föroreningsinnehåll, mätt som BOD71, som tillförs via 

köksavfallskvarnar kommer att ta i anspråk en andel av den totala belastning 

som Ryaverket har tillstånd att ta emot samt att Gryaab AB har ansvar för att 

säkerställa att tillståndet för Ryaverket inte överskrids. 

En första kontakt togs i början av oktober 2020 med handläggare på den enhet 

på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, som ansvarar för tillsyn av Kretslopp 

och vattens ledningsnät. Miljöförvaltningen anser att ett införande av 

matavfallskvarnar i Göteborg innebär en relativt stor förändring av den 

miljöfarliga verksamheten/ledningsnätet, eftersom det påverkar avloppsvattnets 

karaktär och riskerar att påverka bräddning, utsläppta mängder näring, lukt, 

skadedjur med mera samt att det också påverkar avfallsåtervinningen. Den 16 

oktober 2020 skickade miljöförvaltningen kommentarer till information om 

införande av matavfallskvarnar till Kretslopp och vatten, se bilaga 1.  

Miljöförvaltningen anser till exempel att det innan införande av 

matavfallskvarnar behöver utredas om det finns områden där nyttan med att 

införa matavfallskvarnar är större än risken för negativa miljökonsekvenser. Det 

behöver framgå hur införandet av matavfallskvarnar skulle förhålla sig till 

miljöbalkens krav på att avfall ska behandlas på det sätt som bäst skyddar 

människors hälsa och miljön (15 kap 10 och 11 §§ miljöbalken), samt hur 

införandet kan påverka avloppsledningsnätet och reningsverket.  

Miljöförvaltningen anser att Kretslopp och vatten innan införandet av 

matavfallskvarnar, som en del i sin egenkontroll och i sin roll som 

verksamhetsutövare enligt miljöbalken, behöver se till att frågan är tillräckligt 

utredd och att införandet kan ske utan ökad risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

1.2 Sammanfattning av förslag till 
genomförande 
Vad menas med brukare? 

Avfallskvarnen ansluts till ledningsnätet i fastigheten. Göteborgs Stad har inte 

kontroll över fastighetsnätet. Det är av intresse för fastighetsägaren att ha 

kontroll över vilka utrustningar som ansluts till fastighetens ledningsnät. 

Det i kombination med att ABVA reglerar förhållandet med fastighetsägare gör 

att projektet föreslår att begreppet ”brukare” i uppdraget avgränsas till att enbart 

omfatta fastighetsägare för villor, radhus och flerbostadshus. Det innebär att 

boende i lägenhet som vill ha matavfallskvarn får vända sig till fastighetsägaren 

för att be denne att ansöka till Kretslopp och vatten om att få släppa ut 

 
1 BOD (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i 

vatten. BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd 
vatten. BOD7 betyder förbrukad mängd syrgas per liter vatten över sju dagar. 
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spillvatten från matavfallskvarn/ar i fastigheten till avloppssystemet. Denna 

avgränsning innebär också att förslagen i denna rapport inte innefattar 

matavfallskvarnar för verksamheter som exempelvis restauranger, skolor eller 

kontor. 

Ändring i styrande dokument 

Ett separat arbete med att ta fram nya föreskrifter för avfallshantering i 

Göteborgs Stad har pågått under 2020. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 

fastställde de nya föreskrifterna i december 2020 och de gäller nu från 1 januari 

2021. Projektet har varit med och lämnat synpunkter så att en paragraf kopplad 

till matavfallskvarnar har förts in i de nya avfallsföreskrifterna, nämligen 45 §: 

”Fastighetsägare som har ett godkännande från Kretslopp och vattennämnden 

att tillföra spillvatten från en köksavfallskvarn till den allmänna 

spillvattenanläggningen undantas från kravet på hämtning av matavfall.” 

Förslag till avgift 

Matavfallskvarnar kommer att innebära merkostnader dels på grund av 

hanteringen av ansökningar, dels på grund av eventuella merkostnader för drift 

och investeringar i ledningsnät och reningsverk som kan uppkomma till följd av 

utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar. Juridiskt sett är det inte möjligt att 

täcka denna typ av merkostnader via avgifter i avfallstaxan, vilket innebär att 

merkostnaderna behöver täckas med hjälp av avgift i VA-taxan.   

Två alternativa lösningar har diskuterats: Att täcka kostnaderna genom 

spillvattenavgiften respektive att täcka kostnaderna genom en separat avgift för 

användningen av matavfallskvarnar. 

Kretslopp och vatten vill att fastighetsägare som tänker installera 

matavfallskvarn/ar ska ansöka om att få tillföra spillvatten från 

matavfallskvarnen/arna till avloppssystemet. Anledningen är att en 

ansökansprocess ger bra kunskap om hur många matavfallskvarnar som 

installeras och i vilka fastigheter, vilket ger bättre förutsättningar för att kunna 

följa upp i vilken utsträckning installationerna av matavfallskvarnar orsakar 

problem i avloppssystemet. 

Det står i ABVA att fastighetsägaren inte får tillföra spillvatten från 

köksavfallskvarn till den allmänna anläggningen utan huvudmannens skriftliga 

medgivande, men Kretslopp och vatten kan inte kontrollera att fastighetsägarna 

gör en ansökan till nämnden inför en installation av matavfallskvarnar.  

Om Kretslopp och vatten skulle välja att ha en separat avgift för användningen 

av matavfallskvarnar så ökar risken för att fastighetsägare väljer att installera 

matavfallskvarn utan ansökan till Kretslopp och vattennämnden. Genom att 

istället täcka kostnaderna genom spillvattenavgiften undviks detta problem.  

En annan fördel med spillvattenavgiftsalternativet är att det är ett enklare sätt att 

täcka kostnaderna på. Det kan vara mycket svårt att veta om vissa typer av 

merkostnader är en direkt konsekvens av installation av matavfallskvarnar. 

T.ex. vad gäller ett avloppsstopp kan det vara väldigt svårt att veta om stoppet 

berodde på att det fanns matavfallskvarnar installerade på ledningen, om det var 
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fett som orsakade problemet eller en svacka på ledningen (eller en 

kombination).  

Att istället införa en separat avgift innebär att det enbart är de kunder med 

matavfallskvarn som får stå för merkostnaderna. Det kan upplevas som mer 

rättvist, eftersom det förmodligen är relativt få kunder som kommer att 

installera matavfallskvarn. En annan fördel med en separat avgift är att om 

matavfallskvarnarna ger upphov till höga drifts- och investeringsmerkostnader 

för avloppssystemet så kan avgiften sättas därefter. Det kan då påverka 

benägenheten hos kunderna att installera matavfallskvarn. Det finns dock en 

risk att om avgiften höjs, så väljer fler fastighetsägare att installera och använda 

matavfallskvarn utan att ansöka om det tillstånd som krävs enligt ABVA. Det 

leder då till att avgiftshöjningen inte får avsett resultat. Att införa en separat 

avgift för användning av matavfallskvarnar förutsätter att det på ett rimligt sätt 

går att räkna ut vilka merkostnaderna dessa medför och att Kretslopp och vatten 

vet vilka som har installerat en matavfallskvarn.    

Förvaltningen Kretslopp och vatten föreslår att de merkostnader som 

matavfallskvarnarna ger upphov till täcks genom spillvattenavgiften. Denna 

metod minimerar risken för att fastighetsägarna installerar matavfallskvarn utan 

att ansöka om det tillstånd som krävs enligt ABVA och metoden är också ett 

enklare sätt att debitera merkostnaderna på. 

VA-taxan för 2021 är redan beslutad vilket innebär att en avgift som tar hänsyn 

till väntade merkostnader för matavfallskvarnar kan införas först från 1 januari 

2022.  

Det bör också påpekas att en kund som installerar en matavfallskvarn och helt 

går över till att mala matavfallet kan minska sina avfallskostnader till exempel 

genom att gå över till enbart restavfall (om kunden inte redan har gjort det). 

Förslag till riktlinje vid behandling av ansökningar 

Projektet föreslår att en riktlinje för behandling av ansökningar tas fram som 

anger att alla ansökningar om att tillföra spillvatten från matavfallskvarn till det 

kommunala spillvattennätet tills vidare beviljas. Detta eftersom det bland annat 

har visat sig svårt att ta fram tydliga kriterier för när ansökan skulle avslås, till 

exempel genom att hävda att fastigheten befinner sig i ett område som är 

olämpligt att installera matavfallskvarnar i. I riktlinjen ska det också framgå att 

tillståndet är kopplat till fastigheten (inte till sökanden/fastighetsägaren) och att 

tillståndet gäller tills vidare.  

Det är möjligt att efterhand som Kretslopp och vatten bygger upp erfarenhet av 

matavfallskvarnar och deras konsekvenser att det blir lättare att identifiera 

olämpliga områden och ta fram tydliga kriterier för avslag av ansökan. En 

senare ändring av riktlinjerna kan dock innebära att kunder får avslag på sin 

ansökan i ett område där kunderna tidigare har fått ansökningar beviljade. Det 

kan upplevas som orättvist. I värsta fall kan det handla om att återkalla tidigare 

beviljade ansökningar, vilket troligen i så fall kommer att upplevas som negativt 

av kunden, eftersom kunden då har betalat för matavfallskvarnen och dess 

installation. Kort sagt: Det bedöms som svårt att i ett senare skede ändra den 

föreslagna riktlinjen. 
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I samband med införandet av riktlinje för matavfallskvarnar är det ändå viktigt 

(för att ha framtida handlingsfrihet) att i beslut om tillstånd att tillföra 

spillvatten från matavfallskvarn till den allmänna VA-anläggningen lägga in en 

formulering av typen ”Beslutet kan komma att omprövas om förutsättningarna 

avsevärt förändras.”. 

Förslag till processer 

Ett förslag till ansökningsprocess har tagits fram som i korthet innebär att 

fastighetsägare ansöker om att få tillföra spillvatten från köksavfallskvarn/ar till 

den allmänna anläggningen via ett webbformulär på goteborg.se. I ansökan 

anges hur många matavfallskvarnar ansökan avser och startdatum för när 

matavfallskvarnen/-arna kommer att vara installerade. Ärendet kommer in till 

Kretslopp och vattens kundservice, som skickar ut ett beslut om tillstånd till 

fastighetsägaren. Kundservice lägger in tjänsten "Matavfallskvarn" på kunden 

tillsammans med uppgift om antal matavfallskvarnar i Kretslopp och vattens 

kundstödssystem Navet. 

Fastighetsägaren kan också vända sig till kundservice för att säga upp tjänsten 

”Matavfallskvarn”. OBS! Tillståndet att släppa ut spillvatten från 

matavfallskvarn/ar från fastigheten gäller fortfarande (om det inte av någon 

anledning har återkallats).  

Var tredje månad föreslås att Kretslopp och vatten skapar en karta med 

installerade matavfallskvarnar. Detta görs i samarbete mellan kundservice och 

enheten för geografisk information.  

Förslag till införande- och kommunikationsplan 

Nuvarande tidsplan innebär att::  

• Den 26 januari 2021 föreslås styrgruppen godkänna att 

tjänsteutlåtande med denna rapport som bilaga kan lämnas vidare till 

Kretslopp och vattennämnden. 

• Kretslopp och vattennämnden informeras i så fall om innehållet i 

denna rapport i februari 2021. 

• På Kretslopp och vattennämndens sammanträde i mars 2021 föreslås 

nämnden fatta beslut om att skicka ut denna rapport på remiss till 

Gryaab AB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Miljö- och 

klimatnämnden i Göteborgs Stad. 

• Remissinstanserna föreslås svara senast 30 juni 2021 och inkomna 

synpunkter behandlas under juli – september 2021. 

• Kretslopp och vattennämnden informeras om innehållet i eventuellt 

uppdaterad rapport samt om eventuellt inkomna synpunkter och deras 

hantering senast i oktober 2021. 

• Kretslopp och vattennämnden föreslås besluta om genomförande av 

förslag till ansökningsprocess m.m. senast i november 2021. 

• Förutsatt att styrgruppen beslutar att genomförandeaktiviteterna kan 

förberedas innan Kretslopp och vattennämndens beslut i november (se 
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nedan), så innebär denna plan att arbetsprocessen är införd och 

kommunicerad i slutet av november 2021. 

Som nämnts ovan förutsätter denna plan att styrgruppen beslutar att 

genomförandeaktiviteterna kan förberedas. Ett sådant beslut behöver fattas 

senast i slutet av augusti 2021. Det innebär att projektet kan påbörja 

framtagning av rutiner, webbformulär, kommunikationsmaterial m.m. för att 

kunna åstadkomma ett införande i slutet av november 2021. Tidsåtgången för 

dessa förberedelseaktiviteter uppskattas totalt till cirka 200 arbetstimmar. Om 

inte projektet får detta styrgruppsbeslut, så innebär det en försening av 

tidsplanen. Ledtiden bedöms i så fall vara cirka två månader från det att beslut 

fattats tills att Kretslopp och vatten har en införd arbetsprocess för att hantera 

matavfallskvarnsansökningar, förutsatt att semesterperioder inte räknas med och 

att förslagen i denna rapport inte nämnvärt påverkas av beslutet. 

Projektets kommunikationsplan innebär att kunder och brukare ska veta att 

fastighetsägare ska ansöka om att släppa ut spillvatten från matavfallskvarnar 

via ett formulär på goteborg.se. De ska känna att Kretslopp och vatten strävar 

efter att leverera god service. Önskar de installera en matavfallskvarn så ska 

fastighetsägaren först ansöka om tillstånd för att släppa ut spillvatten från 

matavfallskvarnen på goteborg.se. Det gäller både flerbostadshus, villor och 

radhus.  

Kommunikationsplanen innefattar att ta fram och lägga in information om 

matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet på goteborg.se, skapa nyhet på 

intranätet, skriva i fastighetsägarbrevet och i Kretsloppsnytt samt eventuellt ta 

fram pressrelease.  

Förslag till uppföljning 

Från det att ansökningsprocessen är införd och kommunicerad föreslås att 

antalet tillstånd/installerade matavfallskvarnar följs upp en gång i kvartalet tills 

vidare.  

Projektet föreslår också att en mer genomgripande uppföljning genomförs två år 

efter att ansökningsprocessen har införts och kommunicerats i Göteborg. 

Uppföljningen föreslås då redovisa hur många matavfallskvarnar som 

installerats i Göteborg och vilka konsekvenser det har fått, exempelvis hur det 

har påverkat/påverkar ledningsnät, reningsverk och avfallshantering. För att 

underlätta denna uppföljning ska projektet ta fram en nulägeskarta över 

avrinningsområdet som redovisar de parametrar som rör ledningsnätet som 

förväntas påverkas av införandet. 

1.3 Sammanfattning av konsekvenser 
I detta kapitel sammanfattas de faktiska och tänkbara konsekvenser som ett 

införande av matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i Göteborg kan 

medföra och den bedömning projektet har gjort. När det gäller konsekvenserna 

hämtas de bland annat från den information som olika myndigheter har 

tillhandahållit, men också från den konsekvensanalys som projektet gjort. 

Projektets bedömning grundas ofta på uppskattningar baserade på olika 
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antaganden och beräkningar. Det förekommer också att projektet inte har gjort 

någon bedömning, vilket då framgår av sammanfattningen. 

Kommunfullmäktiges drivkraft för att tillåta utsläpp av spillvatten från 

matavfallskvarnar är att matavfallsinsamlingen skall öka. Några hushåll som 

idag har blandat avfall kanske kommer välja matavfallskvarn när den 

möjligheten finns, vilket skulle resultera i en ökad matavfallsinsamling, allt 

annat lika. Således skulle även biogasproduktion och växtnäringsåterföring öka, 

men inte i proportion till ökningen av insamlat matavfall. Detta beror på att 

biogasproduktionen blir mindre effektiv och mindre mängd växtnäring återförs 

då det hamnar i avloppsslammet (där återföringsandelen är låg) eller luften (en 

stor del av kvävet avgår till luft i avloppsreningsprocessen) jämfört med 

alternativet ”separat insamling” (insamling via brun papperspåse).   

Miljöförvaltningen framför i sitt dokument att Kretslopp och vatten ”behöver se 

till att frågan är tillräckligt utredd och att införandet kan ske utan ökad risk för 

att olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Man anser vidare att 

Kretslopp och vatten ”behöver visa att miljönyttan med att införa 

matavfallskvarnar är större än de negativa effekterna och att miljöbalkens krav 

efterlevs”. 

Miljöbalkens 15 kap §10 anger att den behandling av avfallet skall väljas, som 

bäst skyddar människors hälsa och miljö som helhet. Någon tydlig påverkan på 

mänsklig hälsa har inte kunnat visas. Analysen visar att införande av 

matavfallskvarnar i Göteborgs Stads matavfallssystem berör fyra av Sveriges 16 

miljömål (begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning samt god 

bebyggd miljö). Införandet av matavfallskvarnar skulle innebära att vi avlägsnar 

oss på ett tydligt sätt från samtliga av dessa fyra miljömål.  

Kretslopp och vatten anser att frågan nu är tillräckligt utredd, samt att Kretslopp 

och vatten inte kan visa att ”miljönyttan med att införa matavfallskvarnar är 

större än de negativa effekterna och att miljöbalkens krav efterlevs”. 

Ur en social dimension finns det en möjlighet att de av Kretslopp och vattens 

kunder som installerar matavfallskvarn blir nöjdare med avfallshanteringen. 

Tidigare utredningar visar att brukares erfarenheter av matavfallskvarnar är 

mycket positiva. 

Ett införande av matavfallskvarnar uppskattas totalt sett resultera i en 

minskning av driftskostnaderna för Göteborgs Stad. Beloppen är dock relativt 

små i förhållande till Kretslopp och vattens omsättning. 

I slutändan verkar bedömningen handla om att ställa kundnöjdhet mot den i 

stora utsträckningar negativa miljöpåverkan som matavfallskvarnar innebär. 

En mer detaljerad sammanfattning finns i följande tre underkapitel – bedömning 

ur ekonomisk, ekologisk respektive social dimension. 

Konsekvensanalyserna i denna rapport utgår från två scenarier:  

1. 5 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar.  

Baserat på erfarenheterna från Stockholms kommun bedöms detta 
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scenario som det mest realistiska efter att det har möjliggjorts att 

matavfallskvarnar kan installeras. 

Om cirka 0,2 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar 

varje år (motsvarar inledningsvis cirka 540 hushåll per år) tar det 

ungefär 25 år innan 5 % av hushållen installerat matavfallskvarn. 

 

2. 20 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar. 

Detta scenario utgår från att Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar 

aktivt med att få fastighetsägare att installera matavfallskvarnar.  

Projektet har valt att belysa detta scenario om Göteborgs Stad i 

framtiden skulle välja en sådan inriktning. 

Om cirka 0,8 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar 

varje år (motsvarar inledningsvis cirka 2 170 hushåll per år) tar det 

ungefär 25 år innan 20 % av hushållen installerat matavfallskvarn. 

1.3.1 Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den sammanfattande bedömningen ur ekonomisk dimension delas här upp i 

årliga investeringskostnader samt driftskostnader. 

Investeringskostnader 

Införande av matavfallskvarnar uppskattas öka de årliga kostnaderna för 

investeringar i Kretslopp och vattens ledningsnät med 0,47 MSEK/år i 5 %-

scenariot och 1,88 MSEK/år i 20 %-scenariot. 

Dessutom uppskattas matavfallskvarnarnas andel av investeringen i dagens 

avloppsreningsverk till 3,28 MSEK/år i 5 %-scenariot och 13,14 MSEK/år i 20 

%-scenariot. (Detta är alltså inte kostnader för nya investeringar.)  

Driftskostnader 

Tabell 1. Uppskattning av förändring av årliga driftskostnader för Göteborgs Stad. 

Typ av kostnad (MSEK/år) 5 % MAK 20 % MAK 

Ökade driftskostnader för Kretslopp 

och vattens hantering av ansökningar 

m.m. 

0,31 1,21 

Ökade driftskostnader för Kretslopp 

och vattens ledningsnät 

0,70 2,81 

Ökade driftskostnader för Gryaabs 

reningsverk 

0,64 2,55 

Intäkt från biogasen för Gryaab 

 

0,40 1,61 

Minskade kostnader för Kretslopp 

och vattens avfallshantering 

2,70 10,90 

SUMMA Kostnadsminskning 1,45 5,94 

 

Tabell 1 visar att de uppskattade driftskostnadsökningarna för Kretslopp och 

vatten samt Gryaab kompenseras dels av intäkten från biogasen, men framför 

allt av den uppskattade kostnadsminskningen för avfallshanteringen. Totalt sett 

uppskattas ett införande av matavfallskvarnar resultera i en minskning av 
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driftskostnaderna för Göteborgs Stad med cirka 1,45 MSEK/år i 5 %-scenariot 

och cirka 5,94 MSEK/år i 20 %-scenariot. Beloppen är dock relativt små i 

förhållande till Kretslopp och vattens omsättning. 

Observera att underhållskostnader som till exempel åtgärdande av problem på 

bassänger, tunnlar, ledningar samt maskinell utrustning i reningsverket orsakade 

av matavfallet från matavfallskvarnar inte har beräknats.  

Minskningen av förbränning av matavfall från kunder med blandat avfall som 

går över till matavfallskvarn har inte heller beräknats. 

Det bör också påpekas att avgifter på avfallssidan kan behöva anpassas till 

de lägre avfallshanteringskostnaderna, eftersom intäkterna ska balansera 

kostnaderna. Någon beräkning av hur specifika avfallsavgifter skulle kunna 

behöva förändras har inte gjorts av projektet. 

1.3.2 Bedömning ur ekologisk dimension 

Det finns ett stort antal faktiska och tänkbara konsekvenser av ett införande av 

matavfallskvarnar som berör den ekologiska dimensionen. Nedan har dessa 

listats tillsammans med projektets och andras bedömningar. De flesta av 

konsekvenserna betecknas som risker för miljön, men det finns också ett antal 

möjligheter ur ett ekologiskt perspektiv. Flera av de ekologiska parametrarna 

har getts ett ekonomiskt värde av projektet, vilket har redovisats i föregående 

kapitel.  

Intervjuade representanter från andra kommuner som tillåter utsläpp av 

spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet, har inte upplevt några 

driftproblem på ledningsnätet som kan härledas till matavfallskvarnarna. 

Risk för mer bildning av svavelväte i ledningarna och därmed fler luktproblem 

Projektet anser att risk finns för att svavelväte- och luktproblemen kan öka i 

områden där Kretslopp och vatten idag har problem med svavelväte samt i 

områden med LTA-system (lätt tryckavlopp). Det anses därför inte lämpligt att 

införa matavfallskvarnar i de områdena, men det har inte gått att formulera 

tillräckligt tydliga kriterier som skulle kunna ligga till grund för beslut om att 

avslå ansökningar i dessa områden. Kostnader för åtgärder för att minska 

svavelväteproblem har vägts in i den ekonomiska bedömningen. 

Risk för påverkan på recipient vid bräddning av orenat avloppsvatten vid 

avloppsreningsverket eller på ledningsnätet 

Naturvårdsverket anger att denna risk ökar vid införande av matavfallskvarnar 

kopplade till avloppssystemet. Projektet anser att ingen nämnvärd ökning av 

brädd- och nödavledningsvolymerna från ledningsnätet förväntas med 

införandet av matavfallskvarnar. Däremot ökar halterna näringsämnen i det 

bräddade vattnet något. Kvävemängden i bräddvattnet från ledningsnätet 

uppskattas öka med 0,4 % (0,07 ton/år) i 5 %-scenariot och med 1,7 % (0,27 

ton/år) i 20 %-scenariot. Fosformängden i bräddvattnet uppskattas öka med 0,6 

% (0,01 ton/år) i 5 %-scenariot och med 2,3 % (0,06 ton/år) i 20 %-scenariot. 

För att följa den vattendom som Göteborgs kommun har skulle åtgärder för att 

minska bräddningen då behöva göras. Kontinuerligt pågår arbete med att 
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effektivisera det kombinerade systemet. Detta arbete förväntas minska bräddade 

mängder även om matavfallskvarnar kommer att införas. Natura 2000-områden 

ges särskild uppmärksamhet i arbetet med detta. 

Införandet av matavfallskvarnar skulle också innebära en utökad belastning på 

recipienten från reningsverket utöver den förväntade belastningsökningen på 

grund av befolkningstillväxt och högre flöden. Belastningsökningen till 

recipienten är direkt kopplad till antal och takten av införandet av 

matavfallskvarnar. Ett omfattande införande av matavfallskvarnar innebär en 

mer omfattande förändring i reningseffektivitet på reningsverket jämfört med 

idag, eftersom reningsverket är dimensionerat och designat för att hantera 

spillvatten från hushållen och tillskottsvatten. 

När det gäller bräddning från reningsverket, är dock det utökade flödet från 

matavfallskvarnar försumbart jämfört med flödesvariationer orsakade av 

tillskottsvatten. 

Risk för fler avloppsstopp i ledningsnätet  

Naturvårdsverket anger att risken för fler avloppsstopp ökar vid införande av 

matavfallskvarnar. Projektet har uppskattat att femårsmedelvärdet för huvud- 

och servisledningsstopp ökar från cirka 131 stopp per år till cirka 133 stopp/år i 

5 %-scenariot respektive cirka 138 stopp/år i 20 %-scenariot, vilket har vägts in 

i den ekonomiska bedömningen.  

Risk för fler källaröversvämningar 

Projektet anser att det finns en betydande risk att antalet avloppsstopp med 

efterföljande källaröversvämningar kommer att öka utefter sträckor där 

matavfallskvarnar installeras. Detta har vägts in i den ekonomiska 

bedömningen. 

Risk för ökad sedimentation 

Sedimentationen i ledningsnätet är inte särskilt omfattande. Vid 

underhållsspolningar på grund av svackor på ledningarna tas sedimentet upp 

från ledningarna. Det uppskattas bli en ökning med 2,5 ton sediment per år i 

5 %-scenariot och 10 ton per år i 20 %-scenariot. Detta har vägts in i den 

ekonomiska bedömningen. 

Risk för fler skadedjur (råttor) i ledningsnätet 

I denna utredning anses inte att införande av matavfallskvarnar ökar problemet 

med råttor, då råttor tycker om att gnaga och om det bara finns finmalda rester 

så är det inte råttmat som spolas bort. 

Risk för ökad korrosion av ledningar 

Projektet har inte bedömt omfattningen av just risken för ökad korrosion. Den 

ekonomiska bedömningen innefattar dock ökade kostnader för förnyelse- och 

investeringsåtgärder.  

Risk för att belastningen och sammansättningen av ämnen ger påverkan på 

Ryaverkets processer som fettavskiljare, rötkammare, biosteg, etc. 

I scenariot med 5 % uppskattas belastningen på reningsverket öka med cirka 

9 308 personekvivalenter, vilket motsvarar en anslutning av en kommun av 

samma storlek som Bollebygds kommun är idag. I 20 %-scenariot uppskattas 
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belastningen på reningsverket öka med cirka 37 231 personekvivalenter, vilket 

kan jämföras med att ansluta en kommun som är ungefär så stor som Härryda 

kommun idag. Beroende på implementeringstakten av matavfallskvarnar 

kommer belastningen på reningsverket successivt öka så att Gryaabs tillstånd 

för Ryaverket kommer att uppnås vid en tidpunkt flera år tidigare, än om 

utsläpp från matavfallskvarnar till avloppssystemet inte tillåts i Göteborg.  

Införandet av matavfallskvarnar skulle innebära en utökad belastning på 

reningsverket utöver den förväntade belastningsökningen på grund av 

befolkningstillväxt. Belastningsökningen är direkt kopplad till antal och takten 

av införandet av matavfallskvarnar. Ett omfattande införande av 

matavfallskvarnar innebär en mer omfattande förändring i sammansättningen av 

avloppsvatten till reningsverket jämfört med dagens sammansättning av 

spillvatten från hushållen och tillskottsvatten.  

Den utökade belastningen kommer även att innebära en ökning i förebyggande 

och akut underhåll på reningsverket. Livslängden på maskinell utrustning 

kommer också att minska. Dessa faktorer är dock svåra att kvantifiera.   

En uppskattning av ökade kostnader för slamavsättning och kväverening har 

tagits med i den ekonomiska bedömningen. 

Ökad energi- och kemikalieförbrukning i behandlingen av avloppsvattnet när 

mer material förs till reningsverket 

Kemikalieåtgången är betydligt högre för fall ”matavfallskvarnar” än fall 

”separat insamling” (insamling av matavfall via brun papperspåse) helt enkelt 

för att mer organiskt material och näringsämnen kommer till reningsverket och 

måste tas omhand i reningsprocessen. Flertalet av kemikalierna som används på 

reningsverket har ett ursprung från fossila källor, t.ex. metanol. 

Avloppsreningsverk i Sverige försöker hitta ”grön” metanol och andra 

förnyelsebara kemikalier, men det är ofta brist på dessa samt att de betingar ett 

högre pris. 

Mängden el som krävs är också väsentligt större för matavfallskvarns-

alternativet jämfört med separat insamling, eftersom processen i reningsverket 

är elkrävande.  

Risk för att näringsämnen från matavfallet inte återvinns 

Naturvårdsverket anger att när matavfallet går via matavfallskvarn till 

reningsverket försvinner en stor del av kvävet under reningsprocessen och det 

blir främst fosfor kvar i det rötade avloppsslammet till jordbruksmark. Om 

maten i stället rötas i biogasanläggningar för matavfall kan en större del av 

kvävet och kalium i matavfallet återvinnas. En uppskattning gjord av projektet 

visar att 84 % av kvävet som kommer in till reningsverket släpps ut till hav och 

luft och återförs därmed inte till jord eller jordbruk. 95 % av den fosfor som 

kommer in till reningsverket beräknas däremot återföras till jord/jordbruk. 

Naturvårdsverket anger vidare att mindre näring från matavfallet återförs till 

lantbruket när matavfallet blandas med avlopp från hushåll. Av den rötrest som 

produceras från biogasanläggningar för matavfall och liknande substrat (till 

exempel avfall från livsmedelsindustrin, gödsel, vallgrödor) återförs nästan all 
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rötrest som biogödsel till lantbruket. För reningsverkens rötslam ligger 

återföringen på cirka 25 procent. Många jordbrukare vill inte använda 

rötslammet på grund av risken för att det ska innehålla rester av kemikalier och 

läkemedel.  

Mindre mängd recirkulerad växtnäring från urban miljö till produktiv åkermark 

innebär att mer råfosfat och kalium måste brytas i dagbrott samt att naturgas 

åtgår för fixering av luftkväve till mineralgödselkväve. 

Risk för att energin från matavfallet inte återvinns 

Naturvårdsverket anger att det blir betydligt mindre biogasproduktion genom att 

matavfallskvarnar kopplas till avloppssystemet än om matavfallet transporteras 

med fordon direkt till en biogasanläggning eller en rötkammare vid ett 

reningsverk. Projektets uppskattning är att endast 38 % av det organiska 

materialet (COD2) från matavfallskvarnar omvandlas till biogas. Den 

hållbarhetsanalys som redovisas i denna rapport visar också att mängden 

producerad biogas blir väsentligt mycket större för alternativet med separat 

insamling än för matavfallskvarnsalternativet. 

Risk för mer matavfall i restavfallet från hushåll som installerar 

matavfallskvarn  

Stockholm Vatten och Avfall anger på sin webbplats att de i plockanalyser ser 

att hushåll med matavfallskvarn har mycket mer matavfall i sin vanliga soppåse 

än andra hushåll som har traditionell matavfallsinsamling. Surahammars 

KommunalTeknik AB uppger också i intervju att tidigare plockanalys (från 

2010) anger att förhållandevis mycket matrester slängs i restavfallet hos hushåll 

som har matavfallskvarnar. Projektet antar att 70 % av matavfallet hamnar i 

matavfallskvarnen och i avloppet (samma antagande som i den tidigare 

utredningen ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” från 2011), vilket innebär att 30 % av matavfallet 

kommer att hamna i restavfallet och förbrännas. 

Möjlighet att undvika fordonstransporter vid insamling av avfall 

Projektets bedömning är att transportarbetet inte antas minska i proportion till 

det minskade antalet ”bruna påsar” eftersom det räcker med ett fåtal 

abonnemang av matavfallsinsamling på en villagata för att sopbilen måste köra 

samma väg, bara med något färre stopp. Det är bara om samtliga abonnemang 

med matavfallsinsamling på en gata upphör (vilket inte är sannolikt) som 

sopbilen kan sluta köra den rutten, vilket då skulle få stor påverkan på 

transportarbetet.  

Möjlighet att undvika fordonstransporter vid återföring av näring till jordbruket 

Naturvårdsverket anger att om fosfor återförs till jordbruket via avloppsslammet 

krävs nästan 10 gånger mindre energi i transporten till jordbruket då slammet 

alltid är avvattnat. Med rötrest från matavfall (från våt rötning) transporteras 

och tillförs stora mängder vatten för varje kilo näringsämne som tillförs 

jordbruksmarken. Detta torde gälla även i Göteborg, men projektet har inte 

beräknat detta ur lokalt perspektiv. 

 
2 COD (Chemical Oxygen Demand) är ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk 
nedbrytning av organiska ämnen i vatten. COD används som mått på organiskt innehåll i vatten. 
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Möjlighet att minska behovet av kylda soprum, vilket sparar energi 

Naturvårdsverket tar upp denna möjlighet. Projektet har inte gjort någon 

bedömning av detta. Det kan tilläggas att kylda soprum för matavfall är ganska 

ovanligt i Göteborg. Trenden är dessutom att fastighetsförvaltarna vill anlägga 

underjordsbehållare utomhus för matavfallet och då krävs ingen energi till 

kylning.  

Möjlighet att färre kärl behöver rengöras 

Naturvårdsverket tar upp denna möjlighet. Projektet har inte gjort någon 

bedömning av omfattningen av detta. 

Möjlighet att lukt minskar och hygienen blir bättre i källsorterande soprum 

I den ovan nämnda utredningen från 2011 anger intervjuade fastighetsägare att 

de ser denna möjlighet. Projektet har inte gjort någon bedömning av detta. 

Klimatpåverkan 

Hållbarhetsanalysen i denna rapport visar för båda alternativen 

matavfallskvarnar och separat insamling att klimatpåverkan från 

biogasproduktionen leder till en stor mängd tillgodoräknade utsläpp, eftersom 

biogas antas ersätta fordonsdiesel. Dessa tillgodoräknade utsläpp väger mer än 

väl upp de växthusgasutsläpp som alternativen beräknas ge upphov till. 

Eftersom biogasproduktionen är så mycket större i alternativet separat 

insamling är separat insamling det klart bättre alternativet ur 

klimatpåverkanssynpunkt.   

1.3.3 Bedömning ur social dimension 

Projektet anser att det finns en möjlighet att de av Kretslopp och vattens kunder 

som installerar matavfallskvarn blir nöjdare med avfallshanteringen. 

Utredningen ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” från 2011) anger att brukarnas erfarenheter är 

mycket positiva. Detta förstärks av att representant från Surahammars 

KommunalTeknik som också anger att kunderna med matavfallskvarnar verkar 

nöjda med dem. 

Projektet anser vidare att matavfallskvarn i viss utsträckning kan underlätta för 

personer som har nedsatt rörlighet, eftersom de slipper bära ut matavfall till 

återvinning/soputrymmen. (De behöver dock fortfarande hantera restavfallet.) 

Projektet har inte gjort någon bedömning av möjligheten till bättre arbetsmiljö 

för dem som arbetar med avfallshantering respektive risken för sämre 

arbetsmiljö för dem som arbetar i ledningsnät och reningsverk. 

Arbetsmiljöaspekterna hänger ihop med ett par av de ekologiska aspekterna, till 

exempel risken för ökad svavelvätebildning. 
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2 Inledning 

2.1 Inriktning och uppdrag från 
kommunfullmäktige 
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020 för Göteborgs Stad så 

angavs bland annat följande inriktning för Kretslopp och vattennämnden: 

”Göteborg har för avsikt att den biologiska behandlingen av hushållens 

matavfall ska öka. Avsikten med andelsökningen är att sluta kretsloppen mellan 

stad och omland och samtidigt öka produktionen av biobränslen. Ett bra sätt att 

öka insamlingen av matavfall är att tillåta avfallskvarnar. Avfallskvarnar ska 

kunna installeras fritt efter anmälan till förvaltningen inom de områden där det 

inte är olämpligt.” 

Under rubriken ”Uppdrag från kommunfullmäktige” så står vidare i budgeten 

för 2020 för Göteborgs Stad att: ”Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag 

att möjliggöra för brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera 

avfallskvarnar.” 

2.2 Projektets uppdrag och status 
För att realisera kommunfullmäktiges uppdrag startades under juni 2020 ett 

projekt på Kretslopp och vatten. Ett projektdirektiv togs fram och projektet 

bemannades. 

Projektet skulle enligt projektdirektivet leverera en införd arbetsprocess så att 

Kretslopp och vatten fr.o.m. 1 januari 2021 skulle kunna hantera ansökningar 

från brukare som på egen hand vill installera avfallskvarnar. Detta innefattade: 

1. Om det behövs: Genomförda förändringar av styrande dokument och taxa 

2. Framtagen processbeskrivning, roller och ansvar 

3. Organisation (dimensionering, var i organisationen olika roller ska finnas, 

utsedd personal) 

4. Framtagna rutiner och stödsystemslösningar 

5. Framtagen kommunikationsplan och -material 

6. Uppdaterad konsekvensanalys av ett införande 

Utformningen av arbetsprocessen skulle bland annat baseras på erfarenheter 

från omvärldsbevakning.  

Som en delleverans skulle ett tjänsteutlåtande till Kretslopp och vattennämnden 

tas fram. Tjänsteutlåtandet skulle innehålla förslag på hur Kretslopp och vatten 

fr.o.m. 1 januari 2021 skulle kunna hantera ansökningar från brukare som på 

egen hand vill installera avfallskvarnar samt en konsekvensanalys av ett sådant 

införande. Tjänsteutlåtandet skulle vara klart senast 2020-10-30. 

En avgränsning var (och är) att projektet inte ansvarar för bemanning av de 

olika roller som behövs i arbetsprocessen. Detta görs av linjeorganisationen. 
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Projektet hade utkast till tjänsteutlåtande och rapport klara den 19 oktober 2020. 

Som ett resultat av projektets arbete hade miljöförvaltningen i Göteborgs Stad 

då strax innan inkommit till Kretslopp och vatten med synpunkter på 

matavfallskvarnar. Det konstaterades att konsekvensbeskrivningarna i 

tjänsteutlåtandet och denna rapport behövde uppdateras utifrån 

miljöförvaltningens kommentarer. Dessutom kom det upp ett förslag om att 

denna rapport ska skickas på remiss innan ett beslut om genomförande fattas. 

Nuvarande tidsplan beskrivs närmare i kapitel 6.6 ”Förslag till införande”. 

Sammanfattningsvis innebär den nuvarande tidsplanen att arbetsprocess 

planeras vara införd och kommunicerad i slutet av november 2021.   

2.3 Projektorganisation 
Projektets organisation består av styrgrupp, beställare, projektägare, 

projektägarens representant, projektgrupp och referenspersoner. Om inget annat 

anges nedan så tillhör personerna Kretslopp och vatten. 

Styrgrupp:  Förvaltningsledningen för kärnverksamheterna 

 

Beställare:  Fredrik Torstensson, chef för Ledningsnät 

Projektägare: Anna Lanne Davidson, chef för Projekt och utveckling 

Projektägarens 

representant:  Andrew Wilson, chef för Avloppsavledningsprojekt 

 

Projektmedlemmar:  

Hildur Ingvason, Kanslienheten  Projektledare  

Antje Koppen, Avloppsavledningsprojekt  Biträdande projektledare  

Nour Abed Yako, Avloppsavledningsprojekt   

David I'Ons, Gryaab AB   

Karin Theorin Mägi, Kommunikation    

Sherin Al-Mofty, Kundservice    

Bo von Bahr, Avfallsprojekt    

Projektstöd: Anna Jansson, Geografisk information    

  

Referenspersoner:  

Jonas Lunding Andersson, Avlopp ledningar 

Jimmy Nilsson, Avlopp ledningar 

Joakim Malmström, Avlopp pumpstationer  

Björn Andersson, Avlopp pumpstationer 

Emelie Wigermo, Avfall  

Nike Vallström, Avfall  

Anna Hansson, Kundservice  

Nina Eriksson, Kundservice  

Ann-Louise Eliasson, Strategisk samordning  

Hans Clausen, Strategisk samordning  

Marie Falk, Strategisk samordning  

 

Projektet har lagts upp i Kretslopp och vattens projekthanteringssystem Antura 

och har där projektID 1658 och projektnummer D8840. 
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2.4 Metod 

Projektet har tagit del av tidigare rapporter i ämnet samt intervjuat 

representanter för tre andra kommuner som i olika utsträckning tillåter 

matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet (Järfälla kommun, Stockholms 

kommun och Surahammars kommun). Diskussioner inom projektet och 

avstämningar med referenspersoner har genomförts. Avstämningar har också 

genomförts med beställare, projektägare och projektägarens representant. 

Som utgångspunkt för denna rapport har rapporten ”Om köksavfallskvarnar 

tillåts i Göteborg – Tekniska och ekonomiska konsekvenser” från 2011 använts. 

Struktur, antaganden och innehåll från denna tidigare rapport har delvis 

återanvänts, samtidigt som betydande uppdateringar och kompletteringar har 

genomförts i denna rapport (”Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i 

hushåll i Göteborg”). 

Huvuddelen av arbetet i projektet har genomförts under hösten 2020. 

I kapitel 6.6 ”Förslag till införande” beskrivs tänkt beslutsprocess för arbetet. 

2.5 Vad menas med avfallskvarn? 

I inriktningen och uppdraget från kommunfullmäktige används begreppet 

”avfallskvarn”. Projektet har avgränsat uppdraget till att gälla matavfallskvarnar 

som kopplas till avloppssystemet, det vill säga där det nermalda matavfallet 

spolas ned i avloppet och sedan leds via fastighetens ledningsnät och det 

kommunala ledningsnätet vidare till avloppsreningsverket.  

Projektet har inte behandlat matavfallskvarn kopplad till sluten tank. Detta är 

när matavfallskvarnen är kopplad via en egen avloppsledning till en sluten tank 

i fastigheten där det kvarnade matavfallet samlas upp. Matavfallet hämtas sedan 

av en slamsugningsbil för transport till en biogasanläggning. Matavfallskvarn 

till tank erbjuds sedan tidigare av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, till 

exempelvis restauranger och storkök. 

När denna rapport i fortsättningen använder begreppen avfallskvarn, kvarn, 

matavfallskvarn eller köksavfallskvarn är det matavfallskvarn kopplad till 

avloppssystemet som avses (om inte det tydligt framgår annat). 

3 Regelverk 
I Göteborgs Stads gällande ”Allmänna bestämmelser för brukandet av den 

allmänna VA-anläggningen – ABVA 2017” står under punkt 15 att: 

”Fastighetsägare får inte tillföra spillvatten från köksavfallskvarn till den 

allmänna anläggningen utan huvudmannens skriftliga medgivande.” 

I punkt 2 i Göteborgs Stads ABVA framgår att huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen är Göteborgs Stad och att kommunens befogenheter utövas 

av Kretslopp och vattennämnden. 
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4 Mål 

4.1 Koppling till mål i A2030 
Den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 

för tretton kommuner till 2030” antogs av Göteborgsregionens (GR) 

förbundsstyrelse den 3 april 2020 och de har även beslutat rekommendera 

medlemskommunerna att anta den som sin egen. Kommunfullmäktige i 

Göteborgs Stad beslutade i december 2020 att anta planen, tillsammans med 

den lokala bilagan, som Göteborgs Stads avfallsplan 2021 - 2030 (med 

undantag av förslaget om ett lokalt delmål om engångsartiklar med tidigare 

målår).  

I ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 

2030” återfinns följande mål som har koppling till uppdraget: 

- Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 

biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål. 

- Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

- Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebygga, 

återanvända och hantera avfall på rätt sätt. 

5 Omvärldsbevakning 

5.1 Information från myndigheter 

5.1.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har på sin webbplats sammanställt för- och nackdelar med 

matavfallskvarnar för att det ska fungera som en vägledning för bland annat 

kommuner som överväger att installera matavfallskvarnar i ett område. De delar 

av texten som avser matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet återges 

här. För att läsa projektets bedömning av konsekvenser av ett införande av 

matavfallskvarnar, se kapitel 7. 

Naturvårdsverket anger bland annat att matavfallskvarnar kopplade till avloppet 

är ”…ett bekvämt system, men att det finns andra lösningar som i många fall 

bättre kan ta vara på energin och näringen i matavfallet.” 

De anger vidare att det ”…finns både för- och nackdelar med att använda 

matavfallskvarn kopplad till avloppet. Detta om det jämförs med att samla in 

matavfallet separat och transportera det med fordon.” 
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Naturvårdsverkets lista med fördelar med matavfallskvarn kopplad till 

avloppssystemet: 

• ”Fordonstransporter undviks. Om avloppsnätet utnyttjas för transport av 

avfallet behöver man inte hämta det med fordon. 

• Behovet av kylda soprum minskar vilket sparar energi, samt inga kärl 

behöver rengöras. 

• Ger en god arbetsmiljö och livsmedelshygien. 

• Om matavfallet förs till reningsverken istället för att hanteras som annat 

avfall finns möjlighet att producera mer biogas. Men det blir betydligt 

mindre biogas genom matavfallskvarnar kopplade till avloppsystemet, 

än om matavfallet transporteras med fordon direkt till en 

biogasanläggning eller en rötkammare vid ett reningsverk. Det visar en 

utredning från Käppalaförbundets och SÖRAB (BOA-utredningen)  

• Om fosfor återförs till jordbruket via avloppsslammet krävs nästan 10 

gånger mindre energi i transporten till jordbruket då slammet alltid är 

avvattnat. Med rötrest från matavfall (från våt rötning) transporteras och 

tillförs stora mängder vatten för varje kilo näringsämne som tillförs 

jordbruksmarken.” 

 

Naturvårdsverkets lista med nackdelar med matavfallskvarn kopplad till 

avloppssystemet: 

”När matavfallet går via kvarn till reningsverket försvinner en stor del av kvävet 

under reningsprocessen och det blir främst fosfor kvar i det rötade 

avloppsslammet till jordbruksmark. Om maten i stället rötas i 

biogasanläggningar för avfall kan en större del av kvävet och kalium i 

matavfallet återvinnas. 

Mindre näring återförs till lantbruket när matavfallet blandas med avlopp från 

hushåll. Av den rötrest som producerades från biogasanläggningar för matavfall 

och liknande substrat (till exempel avfall från livsmedelsindustrin, gödsel, 

vallgrödor) återförs nästan all rötrest som biogödsel till lantbruket. För 

reningsverkens rötslam ligger återföringen på cirka 25 procent. Många 

jordbrukare vill inte använda rötslammet på grund av risken för att det ska 

innehålla rester av kemikalier och läkemedel. 

• Ökad risk för igensättning av ledningar när matavfallet transporteras i 

avloppssystemet.  

• Ökad risk för påverkan vid bräddning av orenat avloppsvatten vid 

avloppsreningsverket eller på ledningsnätet 

• Risk för bildning av svavelväte i ledningarna. 

• Ökad energi- och kemikalieförbrukning i behandlingen av 

avloppsvattnet när mer material förs till reningsverket.” 
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5.1.2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Projektet har – tillsammans med representanter från Gryaab – haft ett 

avstämningsmöte med en representant från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

i oktober 2020. På mötet framförde Länsstyrelsen bland annat att Kretslopp och 

vatten behöver anmäla till sin tillsynsmyndighet miljöförvaltningen, Göteborgs 

Stad, om tillförsel av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppsystemet 

skulle tillåtas i Göteborg, eftersom det skulle kunna ses som en väsentlig 

förändring av Kretslopp och vattens verksamhet. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har (när denna rapport skrivs) inget 

officiellt ställningstagande till om tillförsel av spillvatten från matavfallskvarnar 

till avloppsystemet ska tillåtas i Göteborg. På mötet framfördes dock ett antal 

risker som Länsstyrelsen ser: 

• Risk för att belastningen och sammansättningen av ämnen ger påverkan 

på Ryaverkets processer som fettavskiljare, rötkammare, biosteg, etc.  

• Risker för ledningsnätet, till exempel stopp i ledningar med bräddning 

som följd, men även ökad risk för lukt, skadedjur och korrosion av 

ledningar. 

• Risk för att det är större mängd näringsämnen i det vatten som släpps ut 

vid bräddningar från ledningsnätet. 

Som en konsekvens av mötet har Länsstyrelsen också efteråt valt att förtydliga 

tillståndsbeslutet från 29 januari 2020 för Ryaverket genom att bland annat 

påpeka att det föroreningsinnehåll, mätt som BOD7, som tillförs via 

köksavfallskvarnar kommer att ta i anspråk en andel av den totala belastning 

som Ryaverket har tillstånd att ta emot. Vidare skriver Länsstyrelsen att: 

”Gryaab AB har ansvar för att säkerställa att tillståndet för Ryaverket inte 

överskrids och måste således kontinuerligt följa belastningen och begränsa 

anslutning av bostadsområden, orter, industrier, etc så att tillståndet följs.” 

5.1.3 Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

En första kontakt togs i början av oktober 2020 med handläggare på den enhet 

på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, som ansvarar för tillsyn av Kretslopp 

och vattens ledningsnät. Miljöförvaltningen anser att ett införande av 

matavfallskvarnar i Göteborg innebär en relativt stor förändring av den 

miljöfarliga verksamheten/ledningsnätet, eftersom det påverkar avloppsvattnets 

karaktär och riskerar att påverka bräddning, utsläppta mängder näring, lukt, 

skadedjur med mera samt att det också påverkar avfallsåtervinningen. 

Miljöförvaltningen har vidare sagt att de kan komma att begära in ytterligare 

uppgifter med stöd av 26 kap 21§ miljöbalken för att kunna ta ställning till 

frågan.  

Miljöförvaltningen har ombetts återkoppla med ev. ställningstagande i frågan 

eller andra kommentarer. Den 16 oktober 2020 skickade miljöförvaltningen 

kommentarer till information om införande av matavfallskvarnar till Kretslopp 

och vatten (diarienummer MKN-2020-18499), se bilaga 1. Miljöförvaltningen 
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hade då inte sett det utkast till rapport som fanns från denna utredning vid den 

tidpunkten.  

Miljöförvaltningen anser till exempel att det innan införande av 

matavfallskvarnar behöver utredas om det finns områden där nyttan med att 

införa matavfallskvarnar är större än risken för negativa miljökonsekvenser. Det 

behöver framgå hur införandet av matavfallskvarnar skulle förhålla sig till 

miljöbalkens krav på att avfall ska behandlas på det sätt som bäst skyddar 

människors hälsa och miljön (15 kap 10 och 11 §§ miljöbalken), samt hur 

införandet kan påverka avloppsledningsnätet och reningsverket.  

Miljöförvaltningen anser att Kretslopp och vatten innan införandet av 

matavfallskvarnar, som en del i sin egenkontroll och i sin roll som 

verksamhetsutövare enligt miljöbalken, behöver se till att frågan är tillräckligt 

utredd och att införandet kan ske utan ökad risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

För mer detaljerad information om områden som miljöförvaltningen anser 

behöver utredas, se bilaga 1.    

5.2 Erfarenheter från andra kommuner 
Projektet har tagit del av information på webbsidor och intervjuat representanter 

från tre andra kommuner som i olika utsträckning tillåter utsläpp av spillvatten 

från matavfallskvarnar till avloppssystemet (Järfälla kommun, Stockholms 

kommun och Surahammars kommun). Information och erfarenheter från dessa 

kommuner sammanställs i text nedan.  

5.2.1 Järfälla kommun 

I Järfälla kommun finns knappt 300 en- och tvåfamiljshus som har 

matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet (september 2020). Om 

fastighetsägare i lägenhetshus vill ha matavfallskvarnar så ansluts de till en egen 

tank i stället för det kommunala nätet och Järfälla kommun erbjuder då ett 

abonnemang för att tömma tanken. I dagsläget (januari 2021) finns det dock 

inga flerfamiljshus i Järfälla kommun som har denna lösning. Däremot finns det 

i ett nybyggt område (Barkarbystaden) vissa fastigheter som har 

matavfallskvarnar anslutna till spillvattennätet. En av anledningarna till att 

matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet finns där är att kommunen vill 

undvika tung trafik i området. I Barkarbystaden finns hittills cirka 2 000 

bostäder med matavfallskvarn kopplade till avloppssystemet (september 2020). 

Totalt finns alltså cirka 2 300 matavfallskvarnar kopplade till spillvattennätet i 

Järfälla kommun, vilket motsvarar cirka 7 % av hushållen (enligt SCB hade 

Järfälla kommun 33 085 hushåll 2019). 

Antalet matavfallskvarnar kopplade till spillvattennätet förväntas öka framöver, 

dels på grund av att kommunen nyligen har infört/håller på att införa 

obligatorisk matavfallssamling, dels i takt med att Barkarbystaden byggs ut. 
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För närvarande tas ingen avgift ut för matavfallskvarnar kopplade till 

spillvattennätet (september 2020).  

Järfälla kommun har duplikat system (skiljer på dag- och spillvatten i 

ledningsnätet) och har hittills inte sett några driftproblem på ledningsnätet som 

kan härledas till matavfallskvarnarna. Matavfallskvarnarna anses inte påverka 

investeringskostnader eller förnyelsetakt. 

5.2.2 Stockholms kommun 

Stockholm Vatten tog 2008 fram en rapport där bolaget rekommenderade att det 

skulle finnas en ansökansprocess, där hushållen skulle få ansöka om att 

installera matavfallskvarn kopplat till spillvattennätet. Anledningen var bland 

annat att de ville kunna följa upp om matavfallskvarnarna orsakade några 

problem för ledningsnät och reningsverk. I samband med utredningen tog 

Stockholm Vatten också fram kartor på röda (olämpligt med matavfallskvarn), 

gula (varning) respektive gröna (OK med matavfallskvarn) områden utifrån 

bl.a. rinntider till reningsverket.  

Styrelsen för dåvarande Stockholm Vatten valde senare under 2008 att besluta 

att alla typer av hushåll från Stockholms och Huddinge kommun får installera 

matavfallskvarnar utan ansökan.  

Eftersom Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) inte har någon ansökansprocess 

eller något abonnemang för matavfallskvarnar, så hämtar de information om 

antal sålda matavfallskvarnar från försäljarna av matavfallskvarnar. SVOA 

uppskattar att det nu finns cirka 15 500 matavfallskvarnar i Stockholms 

kommun (september 2020). En uppskattning baserat på detta antal 

matavfallskvarnar ger att cirka 3,4 % av hushållen i Stockholms kommun har 

matavfallskvarn (enligt SCB hade Stockholms kommun 459 817 hushåll 2019). 

(Det finns också ett mörkertal på ett par hundra matavfallskvarnar som 

installerats innan beslutet togs att släppa installationer av matavfallskvarnar fritt 

i Stockholm.)  

Avfallskvarnar kopplade till spillvattennätet har också installerats i helt nya 

områden. Ett sådant område är Norra Djurgårdsstaden. Där har Stockholms 

Stads riktlinjer sagt att alla hushåll ska ha matavfallskvarnar. Hälften av alla 

matavfallskvarnar i Stockholms kommun finns i detta område. De har suttit där 

i fem - sex år. SVOA har inte upplevt några problem med pumpstation eller 

ledningsnät i området till följd av matavfallskvarnarna.  

Det har tillkommit och tillkommer ungefär 1 000 matavfallskvarnar per år, 

vilket motsvarar cirka 0,2 % av hushållen i Stockholms kommun. 

Ingen avgift för matavfallskvarnarna tas ut av SVOA. 

Det finns cirka 50 % kombinerade system i Stockholms kommun. SVOA har 

hittills inte kunnat härleda de driftstörningar som uppstår i ledningsnätet till 

matavfallskvarnarna. SVOA har inte märkt att råttor finns särskilt där det finns 

matavfallskvarnar. Inte heller när det gäller källaröversvämningar ser de några 

skillnader på grund av matavfallskvarnarna. 
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Enligt uppgift från SVOA så anger försäljarna av matavfallskvarnar att det 

däremot förekommer handhavandefel, framför allt att användarna spolar för lite 

vatten i matavfallskvarnen.  

SVOA anger på sin webbplats att de i plockanalyser ser att hushåll med 

matavfallskvarn har mycket mer matavfall i sin vanliga soppåse än andra 

hushåll som har traditionell matavfallsinsamling. De anger att en orsak kan vara 

att gamla rester från kylskåpet lätt hamnar i soppåsen i stället för i 

matavfallskvarnen. 

SVOA skriver också på sin webbplats att de villa- och radhuskunder som har 

matavfallskvarn installerad och som önskar hämtning av sina vanliga 

hushållssopor var fjärde vecka kan ansöka om det genom att fylla i en blankett 

där de även intygar att de har en matavfallskvarn installerad. De påpekar också 

att den som använder matavfallskvarn minskar mängden sopor och att det 

innebär lägre avfallsavgifter eftersom vikten/volymen på soporna minskar. 

5.2.3 Surahammars kommun 

Det finns cirka 2 500 matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i 

Surahammar (september 2020). Det motsvarar ca 54 % av hushållen i 

Surahammars kommun (enligt SCB hade Surahammars kommun 4 669 hushåll 

2019). 

Installationer av matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet startade tidigt 

i Surahammar. Surahammars KommunalTeknik AB (SKT) heter bolaget som 

ansvarar för den tekniska vattenförsörjningen i Surahammar. Verksamheten 

omfattar vatten och avlopp. SKT ansvarar även för installation av 

matavfallskvarnar.  

SKT har en modell där villakunder kan köpa installation av matavfallskvarn 

kopplad till avloppssystemet av dem. Avgiften för installerad matavfallskvarn 

var 1 386 kr/år enligt deras avfallstaxa i oktober 2020. I avgiften, som kunden 

betalar under 5 år (sedan övergår matavfallskvarnen i kundens ägo) ingår 

kostnaden för själva matavfallskvarnen, montering, garanti samt hjälp och 

support vid eventuella problem. Hushåll i samfälligheter och flerbostadshus 

samt verksamheter som skolor får köpa och installera matavfallskvarn själva. 

Alla matavfallskvarnsbrukare som är uppkopplade på det kommunala VA-nätet 

i Surahammars kommun ska dessutom betala en serviceavgift på 20 kr inklusive 

moms i månaden (september 2020). Avgiften faktureras på VA-fakturan. Detta 

infördes i början av 2019 och tillkom för att täcka driftkostnaderna för 

matavfallskvarnar (t.ex. kostnader för kundservice och support).  

SKT bildades 1992. Under 1993 – 1995 genomfördes ett pilotprov med 

matavfallskvarnar i 32 lägenheter i ett flerbostadshus. 1995 - 1996 gjordes en 

utvärdering och det beslutades att använda en annan modell av 

matavfallskvarnar. I slutet av 1990-talet installerades ett stort antal 

matavfallskvarnar. 2001-01-01 var 1 600 matavfallskvarnar installerade.  
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En utvärdering som gjordes av SKT 1997 – 2000 visade att:  

• avloppsstopp i huvudledning till följd av matavfallskvarninstallation var 

0 stycken,  

• avloppsstopp i servisledning till följd av matavfallskvarnar var 9 

stycken, 

• avloppsstopp i fastighet till följd av matavfallskvarnar var 23 stycken, 

• felmontage var 7 stycken och 

• 56 handhavandefel förekom. 

SKT anser nu att antalet stopp i ledningsnätet inte har blivit fler och underhållet 

på nätet inte har ökat till följd av matavfallskvarnarna. Matavfallskvarnarna 

leder inte till fler bräddningar eller nödutlopp. SKT anser att det är svårt att veta 

om matavfallskvarnarna gör att antalet råttor ökar eller inte. Det skulle behöva 

göras en uppföljning/inventering av förekomsten av råttor för att de ska kunna 

uttala sig om detta. 

SKT uppger också att tidigare plockanalys (från 2010) anger att förhållandevis 

mycket matrester slängs i restavfallet hos hushåll som har matavfallskvarnar. En 

orsak till detta kan ha varit bristande eller missuppfattad information om vad 

som kan malas/inte malas i matavfallskvarnen och SKT har förtydligat 

informationen på sin hemsida med att till exempel kycklingben kan malas ned. 

SKT anger att kunderna med matavfallskvarnar verkar nöjda med dem. 

Vafab Miljö (som hanterar avfallet i Surahammars kommun) anger på sin 

webbplats att kunder med av kommunen godkänd köksavfallskvarn kan ansöka 

om förlängt hämtningsintervall för sitt restavfall så de kan få tömning fyra 

gånger per år vid åretruntabonnemang. De anger som ett av sina villkor att inget 

matavfall får läggas i kärlet för restavfall.  

6 Förslag till genomförande 

6.1 Vad menas med brukare? 
I uppdraget från kommunfullmäktige anges att det handlar om att möjliggöra för 

brukare att på egen hand, efter godkänd ansökan, installera avfallskvarnar. 

"Brukare" är ett brett begrepp som kan innefatta alla som använder Göteborgs 

Stads olika tjänster. I kommunfullmäktiges inriktning till Kretslopp och 

vattennämnden skrivs dock att ”Göteborg har för avsikt att den biologiska 

behandlingen av hushållens matavfall ska öka.”, vilket tyder på att uppdraget 

riktar sig till hushåll.  

Skrivningen om avfallskvarnar i ABVA (se kapitel 3) vänder sig till 

fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som inte får ”…tillföra spillvatten från 

köksavfallskvarn till den allmänna anläggningen utan huvudmannens skriftliga 

medgivande.” 
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Matavfallskvarnen ansluts till ledningsnätet i fastigheten. Göteborgs Stad har 

inte kontroll över fastighetsnätet. Det är av intresse för fastighetsägaren att ha 

kontroll över vilka utrustningar som ansluts till fastighetens ledningsnät. 

Projektet föreslår därför att begreppet ”brukare” i uppdraget avgränsas till att 

enbart omfatta fastighetsägare för villor, radhus och flerbostadshus.  

Det innebär att boende i lägenhet som vill ha matavfallskvarn får vända sig till 

fastighetsägaren för att be denne att ansöka till Kretslopp och vatten om att få 

släppa ut spillvatten från matavfallskvarn/ar i fastigheten till avloppssystemet.  

Denna avgränsning innebär också att förslagen i denna rapport inte innefattar 

matavfallskvarnar för verksamheter som exempelvis restauranger, skolor eller 

kontor. 

6.2 Förslag till ändringar i styrande dokument 

6.2.1 Nya föreskrifter för avfallshantering 

Ett separat arbete med att ta fram nya föreskrifter för avfallshantering i 

Göteborgs Stad har pågått under 2020. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 

fastställde de nya föreskrifterna i december 2020 och de gäller nu från 1 januari 

2021.  

Projektet har varit med och lämnat synpunkter så att en paragraf kopplad till 

matavfallskvarnar har förts in i de nya avfallsföreskrifterna, nämligen 45 §: 

”Fastighetsägare som har ett godkännande från Kretslopp och vattennämnden 

att tillföra spillvatten från en köksavfallskvarn till den allmänna 

spillvattenanläggningen undantas från kravet på hämtning av matavfall.” 

6.3 Förslag till avgift 

Matavfallskvarnar kommer att innebära merkostnader dels på grund av 

hanteringen av ansökningar, dels på grund av eventuella merkostnader för drift 

och investeringar i ledningsnät och reningsverk som kan uppkomma till följd av 

utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar.  

Det har konstaterats att det inte är möjligt att täcka denna typ av merkostnader 

via avgifter i avfallstaxan. En jurist från Avfall Sverige har angett att 27 kap. 

4 § miljöbalken inte kan läggas till grund för ”borttransport” av avfall via VA-

systemet. Det är inte ett insamlingssystem som tillhandahålls inom ramen för 

den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 § och 20 a § i 

miljöbalken. (Miljöbalken 27 kap. 4 § säger bland annat att kommunen får 

meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport och 

behandling av avfall som, enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av miljöbalken, utförs av kommunen eller den som 
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kommunen anlitar. Miljöbalken 15 kap. 20 § och 20 a § handlar om kommunens 

ansvar att behandla och transportera bort olika typer av avfall.3) 

Det innebär att den återstående möjligheten är att täcka merkostnaderna med 

hjälp av avgift i VA-taxan. Det är också mer logiskt eftersom eventuella 

merkostnader som kan uppkomma till följd av utsläpp av spillvatten från 

matavfallskvarnar rör drift av och investeringar i avloppssystemet.   

Två alternativa lösningar har diskuterats: Att täcka kostnaderna genom 

spillvattenavgiften respektive att täcka kostnaderna genom en separat avgift för 

användningen av matavfallskvarnar. 

6.3.1.1 Alternativ 1: Täcka kostnaderna genom spillvattenavgiften 

Kretslopp och vatten vill att fastighetsägare som tänker installera 

matavfallskvarn/ar ska ansöka om att få tillföra spillvatten från 

matavfallskvarnen/arna till avloppssystemet. Anledningen är att en 

ansökansprocess ger bra kunskap om hur många matavfallskvarnar som 

installeras och i vilka fastigheter, vilket ger bättre förutsättningar för att kunna 

följa upp i vilken utsträckning installationerna av matavfallskvarnar orsakar 

problem i avloppssystemet. 

Det står i ABVA att fastighetsägaren inte får tillföra spillvatten från 

köksavfallskvarn till den allmänna anläggningen utan huvudmannens skriftliga 

medgivande, men Kretslopp och vatten kan inte kontrollera att fastighetsägarna 

gör en ansökan till nämnden inför en installation av matavfallskvarnar. Det går 

utmärkt att köpa en matavfallskvarn och installera själv utan att göra ansökan. 

Kretslopp och vatten tror sig veta att det redan idag finns hushåll med 

matavfallskvarnar i Göteborg, men förvaltningen har inte kunskap om hur 

många de är eller var de finns. 

Om Kretslopp och vatten skulle välja att ha en separat avgift för användningen 

av matavfallskvarnar så ökar risken för att fastighetsägare väljer att installera 

matavfallskvarn utan ansökan till Kretslopp och vattennämnden. Kunden skulle 

också kunna ansöka och få tillstånd enligt ABVA för att senare säga upp 

matavfallskvarnstjänsten hos Kretslopp och vatten, på sätt slippa avgiften och 

ända fortsätta att använda matavfallskvarnen. Kretslopp och vatten har ingen 

möjlighet att kontrollera att kunden slutar använda matavfallskvarnen. Genom 

att istället täcka kostnaderna genom spillvattenavgiften undviks detta problem.  

En annan fördel med spillvattenavgiftsalternativet är att det är ett enklare sätt att 

täcka kostnaderna på. Det kan vara mycket svårt att veta om vissa typer av 

merkostnader är en direkt konsekvens av installation av matavfallskvarnar. 

T.ex. vad gäller ett avloppsstopp kan det vara väldigt svårt att veta om stoppet 

berodde på att det fanns matavfallskvarnar installerade på ledningen, om det var 

fett som orsakade problemet eller en svacka på ledningen (eller en 

kombination).  

 
3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808 (2020-10-15). 
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Nackdelen är att merkostnaderna för matavfallskvarnar slås ut på hela VA-

kollektivet, så att även kunder som inte har matavfallskvarn betalar för dessa 

merkostnader. Det går inte heller att använda spillvattenavgiften som styrmedel 

för att påverka införandet av matavfallskvarnar. 

6.3.1.2 Alternativ 2: Täcka kostnaderna genom en separat avgift för 

användningen av matavfallskvarnar 

Att istället införa en separat avgift innebär att det enbart är de kunder med 

matavfallskvarn som får stå för merkostnaderna. Det kan upplevas som mer 

rättvist, eftersom det förmodligen är relativt få kunder som kommer att 

installera matavfallskvarn. En annan fördel med en separat avgift är att om 

matavfallskvarnarna ger upphov till höga drifts- och investeringsmerkostnader 

för avloppssystemet så kan avgiften sättas därefter. Det kan då påverka 

benägenheten hos kunderna att installera matavfallskvarn.  

Att införa en separat avgift för användning av matavfallskvarnar förutsätter att 

det på ett rimligt sätt går att räkna ut vilka merkostnaderna dessa medför och att 

Kretslopp och vatten vet vilka som har installerat en matavfallskvarn.    

Men som beskrivits ovan är nackdelarna att det kan vara mycket svårt att ta 

fram en rättvisande separat avgift samt att en separat avgift kan avskräcka 

kunden att söka tillstånd för att släppa ut spillvatten från matavfallskvarnen, 

vilket innebär att Kretslopp och vatten inte får reda på var matavfallskvarnarna 

finns. Det finns också en risk att om avgiften höjs, så väljer fler fastighetsägare 

att skaffa matavfallskvarn utan att ansöka om det tillstånd som krävs enligt 

ABVA. Det leder då till att avgiftshöjningen inte får avsett resultat.    

Om separat avgift införs kan det behöva utredas om avgiften ska vara samma 

för matavfallskvarnar i villor/radhus som i flerbostadshus. 

6.3.1.3 Förslag 

Förvaltningen Kretslopp och vatten föreslår att de merkostnader som 

matavfallskvarnarna ger upphov till täcks genom spillvattenavgiften. Denna 

metod minimerar risken för att fastighetsägarna installerar matavfallskvarn utan 

att ansöka om det tillstånd som krävs enligt ABVA och är också ett enklare sätt 

att debitera merkostnaderna på. 

6.3.1.4 Förslag till införande  

Det har tidsmässigt inte varit möjligt att hantera de merkostnader som 

matavfallskvarnarna väntas ge upphov till under 2021 genom att lägga in dem i 

någon avgift i VA-taxeprocessen för 2021. (Resultat från projektet fanns inte 

framme när VA-taxan för 2021 togs fram. Det verkar inte finnas något sätt att 

införa VA-avgifter annat än genom ordinarie taxeprocess.)  

Det är först fr.o.m. taxeprocessen för 2022 som väntade merkostnader för 

matavfallskvarnar och påverkan på avgiften kan hanteras. 
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För att ha framtida handlingsfrihet vad gäller avgifter är det ändå viktigt vid 

införandet av ansökansprocessen att lägga in en formulering av typen ”För 

närvarande tas ingen separat avgift ut för brukandet av matavfallskvarnar, detta 

kan dock komma att ändras om användandet resulterar i ökade kostnader för 

VA-kollektivet.” i beslut om tillstånd att tillföra spillvatten från matavfallskvarn 

till den allmänna VA-anläggningen.  

6.3.1.5 Påverkan på avfallsavgifter 

Det bör också påpekas att en kund som installerar matavfallskvarn och helt går 

över till att mala matavfallet kan minska sina avfallskostnader till exempel 

genom att gå över till enbart restavfall (om kunden inte redan har gjort det.) 

6.4 Förslag till riktlinje vid behandling av 
ansökningar 
Kommunallagen 2 kap. 3 § anger att: ”Kommuner och regioner ska behandla 

sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”4 Detta 

kallas också för ”likställighetsprincipen”. 

I kommunfullmäktiges inriktning i samband med uppdraget till Kretslopp och 

vattennämnden skrivs att: ”Avfallskvarnar ska kunna installeras fritt efter 

anmälan till förvaltningen inom de områden där det inte är olämpligt.” 

Projektet har arbetat med att få fram en karta som visar områden i Göteborg och 

i vilken utsträckning de påverkas av olika problem kopplat till ledningsnätet (till 

exempel avloppsstopp). Tanken var att kartan skulle ligga till grund för 

bedömningen av om en ansökan från en fastighetsägare skulle beviljas eller 

inte. Om fastigheten låg inom ett område som idag är utsatt för många 

driftproblem i ledningsnätet, så skulle det området anses som olämpligt att 

installera matavfallskvarnar i och ansökan skulle avslås. Det har dock visat sig 

svårt att ta fram tydliga kriterier för vad som skulle anses som olämpliga 

områden/när ansökan skulle avslås. Det närmaste projektet har kommit är 

kvalificerade gissningar av vad som skulle betraktas som olämpliga områden. 

I nuläget har det alltså inte gått att få fram så tydliga kriterier så att det skulle 

kunna anses som ”sakliga skäl” för att bevilja en ansökan från en 

fastighetsägare i det för matavfallskvarnar lämpliga området A och avslå en 

ansökan från en fastighetsägare i det för matavfallskvarnar olämpliga området 

B. Det går också att ställa sig frågan om befintliga skillnader i avloppsnätets 

uppbyggnad och tillstånd (vilket är grunden för att vissa områden anses vara 

olämpliga att installera matavfallskvarnar i) är tillräckligt sakliga skäl för att 

bevilja en ansökan från en fastighetsägare, men inte en annan.   

Projektet föreslår därför att en riktlinje för behandling av ansökningar tas fram 

som anger att alla ansökningar om att tillföra spillvatten från matavfallskvarn 

till det kommunala spillvattennätet tills vidare beviljas. I riktlinjen ska det också 

 
4 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-
2017725_sfs-2017-725 (2020-10-16). 
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framgå att tillståndet är kopplat till fastigheten (inte till 

sökanden/fastighetsägaren) och att tillståndet gäller tills vidare. 

Det är möjligt att efterhand som Kretslopp och vatten bygger upp erfarenhet av 

matavfallskvarnar och deras konsekvenser att det blir lättare att identifiera 

olämpliga områden och ta fram tydliga kriterier för avslag av ansökan. Det kan 

då behöva göras en juridisk utredning av vad som kan anses vara ”sakliga skäl” 

i detta sammanhang. En senare ändring av riktlinjerna kan dock innebära att 

kunder får avslag på sin ansökan i ett område där kunderna tidigare har fått 

ansökningar beviljade. Det kan upplevas som orättvist. I värsta fall kan det 

handla om att återkalla tidigare beviljade ansökningar, vilket troligen i så fall 

kommer att upplevas som negativt av kunden, eftersom kunden då har betalat 

för matavfallskvarnen och dess installation. Kort sagt: Det bedöms som svårt att 

i ett senare skede ändra den förslagna riktlinjen. 

I samband med införandet är det ändå viktigt (för att ha framtida 

handlingsfrihet) att i beslut om tillstånd att tillföra spillvatten från 

matavfallskvarn till den allmänna VA-anläggningen lägga in en formulering av 

typen ”Beslutet kan komma att omprövas om förutsättningarna avsevärt 

förändras.”. 

6.5 Förslag till processer 

6.5.1 Scenarier 

Den förväntade omfattningen av installationerna av matavfallskvarnar kopplade 

till avloppssystemet i Göteborg beror på olika faktorer. Ett exempel på en sådan 

faktor är kostnaden för fastighetsägaren att köpa in och driva 

matavfallskvarnen/arna. Ett annat exempel är hur aktivt matavfallskvarnarna 

marknadsförs. Det är svårt att säga hur omfattande installationerna blir eller i 

vilken takt matavfallskvarnar kommer att installeras. För att göra det enklare att 

göra bedömningar av hur organisationen ska dimensioneras och 

konsekvensanalyser m.m. utgår denna rapport från två scenarier:  

1. 5 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar.  

Baserat på erfarenheterna från Stockholms kommun (se kapitel 5.2.2) 

bedöms detta scenario som det mest realistiska efter att det har 

möjliggjorts att matavfallskvarnar kan installeras. 

Om cirka 0,2 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar 

varje år tar det ungefär 25 år innan 5 % av hushållen installerat 

matavfallskvarn. 

 

2. 20 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar.  

Detta scenario utgår från att Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar 

aktivt med att få fastighetsägare att installera matavfallskvarnar.  

Projektet har valt att belysa detta scenario om Göteborgs Stad i 

framtiden skulle välja en sådan inriktning. 

Om cirka 0,8 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar 
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varje år tar det ungefär 25 år innan 20 % av hushållen installerat 

matavfallskvarn. 

 

I Göteborg fanns det enligt SCB 271 380 hushåll 2019. De fördelar sig efter 

boendeform på följande sätt: 

• Småhus: 19,6 % 53 190 st 

• Flerbostadshus 72,1 % 195 665 st  

• Övrigt  8,3 % 22 525 st 

(I övrigt-kategorin ingår bland annat specialbostäder och hushåll där uppgift 

saknas om boendeform.) 

Om 0,2 % av hushållen i Göteborg per år skulle installera matavfallskvarn så 

innebär det inledningsvis cirka 540 hushåll per år. Om 0,8 % av hushållen i 

Göteborg per år skulle installera matavfallskvarn så innebär det inledningsvis 

cirka 2 170 hushåll per år.  

6.5.2 Förslag till ansökningsprocess 

Förslaget till ansökningsprocess innebär att: 

1. Fastighetsägare ansöker om att få tillföra spillvatten från 

köksavfallskvarn/ar till den allmänna anläggningen via ett 

webbformulär på goteborg.se. I ansökan anges hur många 

matavfallskvarnar ansökan avser och startdatum för när 

matavfallskvarnen/-arna kommer att vara installerade. Ärendet kommer 

in till Kretslopp och vattens kundservice via ärendehanteringssystemet 

Lime. 

2. Kundservice på Kretslopp och vatten skickar inom en arbetsvecka ut ett 

beslut som ger fastighetsägaren tillstånd för att få tillföra spillvatten 

från köksavfallskvarn/ar till den allmänna anläggningen. Kundservice 

lägger in tjänsten "Matavfallskvarn" på kunden tillsammans med 

uppgift om antal matavfallskvarnar i Kretslopp och vattens 

kundstödssystem Navet. Ärendet avslutas i Lime. 

Beslutet som kunden får ska innehålla information om att avgift kan komma att 

införas och att beslutet kan komma att omprövas (se kapitel 6.3 och 6.4). 

Förslaget innebär en fastighetsägare för ett flerbostadshus ansöker om tillstånd 

för alla de hushåll som fastighetsägaren avser att installera matavfallskvarn i. 

Om fastighetsägaren senare vill installera matavfallskvarnar i fler hushåll i 

flerbostadshuset får denne komma in med ytterligare ansökning/ar. 

Det kan hända att fastighetsägaren (gäller såväl för villor, radhus och 

flerbostadshus) faktiskt inte alls installerar matavfallskvarnen/arna, glömmer 

bort att återkoppla det till kundservice och, om en separat avgift för 

matavfallskvarnarna införts, blir debiterad. Om detta skulle hända kan 

kundservice säga upp kundens matavfallskvarnstjänst samt kreditera kunden 

eller makulera fakturan. (Kreditering/Makulering av faktura kommer inte att 

behövas om debitering sker via spillvattenavgiften.) 
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En större risk är att kunder installerar matavfallskvarn utan att ansöka om 

tillstånd för att släppa ut spillvatten från matavfallskvarn, vilket ger Kretslopp 

och vatten en missvisande bild av hur många tillstånd som getts. Det är viktigt 

att Kretslopp och vatten tydligt informerar om att tillstånd krävs enligt ABVA.  

6.5.2.1 Uppskattning av dimensionering och administrativa kostnader 

Tabell 2. Uppskattning av dimensionering och administrativa kostnader för ansökningsprocessen. 

 5 % MAK 20 % MAK 

Andel hushåll som skaffar 

matavfallskvarn per år 

Cirka 0,2 % Cirka 0,8 % 

Antal ansökningar per år Cirka 500 stycken Cirka 2 000 stycken 

Antal ansökningar per 

arbetsdag 

Cirka 2 – 3 stycken Cirka 10 stycken 

Antal fler mantimmar för att 

hantera matavfallskvarn-

ärenden på kundservice per år 

Cirka 500 timmar Cirka 2 000 timmar 

Kostnader (MSEK) Cirka 0,3 MSEK Cirka 1,2 MSEK 

 

I Tabell 2 ovan har antalet ansökningar per år avrundats nedåt, eftersom 

ansökningar från fastighetsägare för flerbostadshus kan omfatta flera 

matavfallskvarnar. Antaganden som använts är att varje ansökningsärende tar 

cirka 1 timma att hantera och att timpriset är 600 kr per timme. Uppskattningen 

ovan innefattar att ta emot och besvara kundfrågor. 

6.5.3 Förslag till process för att säga upp tjänsten 

matavfallskvarn 

Förslaget till hantering när kunden vill säga upp sin matavfallskvarnstjänst 

innebär att: 

1. Fastighetsägaren kontaktar kundservice för att säga upp tjänsten. 

Kundservice frågar varför kunden vill säga upp sin 

matavfallskvarnstjänst och avslutar tjänsten i kundstödssystemet Navet. 

Kundservice informerar samtidigt fastighetsägaren om att denne får 

återkomma och anmäla om ny matavfallskvarn installeras.  

OBS! Tillståndet att släppa ut spillvatten från matavfallskvarn/ar från 

fastigheten gäller fortfarande (om det inte av någon anledning har återkallats). 

Projektet har inte prioriterat att skapa en process för uppföljning av hur många 

som har avinstallerat matavfallskvarnar eller varför kunden har avinstallerat 

matavfallskvarnen. Genom att kundservice ändå frågar kunden om varför 

kunden avinstallerar matavfallskvarnen så bygger kundservice upp erfarenhet 

kring detta. 

6.5.3.1 Uppskattning av dimensionering och administrativa kostnader 

Det kommer inledningsvis troligen vara få kunder som hör av sig och vill säga 

upp sin matavfallskvarnstjänst. Därför har ingen separat uppskattning av 
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dimensionering/administrativa kostnader gjorts, utan merkostnaderna för denna 

process kan anses vara inräknade i uppskattningen ovan i kapitel 6.5.2. 

6.5.4 Förslag till process för att skapa karta med installerade 

matavfallskvarnar 

Förslag till process för att skapa karta med installerade matavfallskvarnar: 

Var tredje månad skapas en karta med installerade matavfallskvarnar i VA-

Banken. Detta sker halvmanuellt.  

1. Kundservice tar ut information om installerade matavfallskvarnar från 

Navet på en excellista. (Listan ska innehålla fastighetsbeteckning, tjänst 

och antal matavfallskvarnar.) 

2. Handläggare på enheten för geografisk information importerar 

informationen från excellistan till VA-Banken och en karta med 

installerade matavfallskvarnar skapas. 

6.5.4.1 Uppskattning av dimensionering och administrativa kostnader 

Arbetet görs fyra gånger om året och tar cirka tre timmar varje gång 

(huvudsakligen för handläggare på enheten för geografisk information), vilket 

totalt blir cirka 12 mantimmar per år och en årlig kostnad av 7 200 kronor.  

(De administrativa kostnaderna är här samma i både 5 %- och 20 %-scenariot.) 

6.6 Förslag till införande 
Nuvarande tidsplan innebär att:  

• Den 26 januari 2021 föreslås styrgruppen godkänna att 

tjänsteutlåtande med denna rapport som bilaga kan lämnas vidare till 

Kretslopp och vattennämnden. 

• Kretslopp och vattennämnden informeras i så fall om innehållet i 

denna rapport i februari 2021. 

• På Kretslopp och vattennämndens sammanträde i mars 2021 föreslås 

nämnden fatta beslut om att skicka ut denna rapport på remiss till 

Gryaab AB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Miljö- och 

klimatnämnden i Göteborgs Stad. 

• Remissinstanserna föreslås svara senast 30 juni 2021 och inkomna 

synpunkter behandlas under juli – september 2021. 

• Kretslopp och vattennämnden informeras om innehållet i eventuellt 

uppdaterad rapport samt om eventuellt inkomna synpunkter och deras 

hantering senast i oktober 2021. 

• Kretslopp och vattennämnden föreslås besluta om genomförande av 

förslag till ansökningsprocess m.m. senast i november 2021. 
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• Förutsatt att styrgruppen beslutar att genomförandeaktiviteterna kan 

förberedas innan Kretslopp och vattennämndens beslut i november (se 

nedan), så innebär denna plan att arbetsprocessen är införd och 

kommunicerad i slutet av november 2021. 

Som nämnts ovan förutsätter denna plan att styrgruppen beslutar att 

genomförandeaktiviteterna kan förberedas. Ett sådant beslut behöver fattas 

senast i slutet av augusti 2021. Det innebär att projektet kan påbörja 

framtagning av rutiner, webbformulär, kommunikationsmaterial m.m. för att 

kunna åstadkomma ett införande i slutet av november 2021. Tidsåtgången för 

dessa förberedelseaktiviteter uppskattas totalt till cirka 200 arbetstimmar.  

Om inte projektet får detta styrgruppsbeslut, så innebär det en försening av 

tidsplanen. Ledtiden bedöms i så fall vara cirka två månader från det att beslut 

fattats tills att Kretslopp och vatten har en införd arbetsprocess för att hantera 

matavfallskvarnsansökningar, förutsatt att semesterperioder inte räknas med och 

att förslagen i denna rapport inte nämnvärt påverkas av beslutet. 

Nedan ges några exempel på aktiviteter som behöver genomföras: 

- Uppdatera delegationsordning. 

- Ta fram webbformulär och beslutsmallar för ansökningarna. 

- Ta fram rutiner för kundservice och enheten för geografisk information. 

- Ta fram dokument med vanliga frågor och svar till kundservice. 

- Ta fram detaljerad utformning av hanteringen i stödsystemen Lime och 

Navet. 

- Informera/utbilda kundservice och handläggare på enheten för 

geografisk information. 

- Förbereda kommunikation enligt kommunikationsplan. 

Under 2021 års översyn av VA-taxan inför 2022 så behöver det också beaktas 

hur merkostnader till följd av införandet av matavfallskvarnarna ska täckas av 

intäkter. Avsikten är att detta görs i linjeorganisationen och inte av projektet. 

6.7 Förslag till kommunikationsplan 
I dagsläget finns ingen information om matavfallskvarnar för hushåll på 

goteborg.se. Om någon kontaktar Kretslopp och vattens kundservice så hänvisar 

de i nuläget till ABVA och att ”Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp 

till den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som inte har 

oväsentligt annan sammansättning än spillvatten från bostäder 

(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. 

Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som 

dagvatten.” 

Projektets kommunikationsplan innebär att kunder och brukare ska veta att 

fastighetsägare ska ansöka om att släppa ut spillvatten från matavfallskvarnar 

via ett formulär på goteborg.se. De ska känna att Kretslopp och vatten strävar 

efter att leverera god service. Önskar de installera en matavfallskvarn så ska 

fastighetsägaren först ansöka om tillstånd för att släppa ut spillvatten från 
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matavfallskvarnen på goteborg.se. Det gäller både flerbostadshus, villor och 

radhus.  

Kommunikationsplanen innehåller framför allt följande aktiviteter: 

- Ta fram och lägg in information om matavfallskvarnar kopplade till 

avloppssystemet på goteborg.se. 

- Skapa nyhet på intranätet. 

- Skriva i fastighetsägarbrevet och i Kretsloppsnytt. 

- Eventuellt ta fram pressrelease. 

6.8 Förslag till uppföljning 
Från det att ansökningsprocessen är införd och kommunicerad föreslås att 

antalet tillstånd/installerade matavfallskvarnar följs upp en gång i kvartalet tills 

vidare.  

Projektet föreslår också att en mer genomgripande uppföljning genomförs två år 

efter att ansökningsprocessen har införts och kommunicerats i Göteborg. 

Uppföljningen föreslås då redovisa hur många matavfallskvarnar som 

installerats i Göteborg och vilka konsekvenser det har fått, exempelvis hur det 

har påverkat/påverkar ledningsnät, reningsverk och avfallshantering. För att 

underlätta denna uppföljning ska projektet ta fram en nulägeskarta över 

avrinningsområdet som redovisar de parametrar som rör ledningsnätet som 

förväntas påverkas av införandet. 

7 Konsekvenser 

7.1 Scenarier 
Konsekvensanalyserna i denna rapport utgår från två scenarier (se 

kapitel 6.5.1):  

1. 5 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar.  

2. 20 % av hushållen i Göteborg installerar matavfallskvarnar. 

7.2 Konsekvenser ur ett kundperspektiv 
I rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” (2011) gjordes en litteraturstudie för att samla 

erfarenheter både nationellt och internationellt. Rapporten anger att det är svårt 

att urskilja tydliga trender i många genomförda studier eftersom 

uppföljningsperioden varit för kort eller antalet prover eller antalet anslutna 

matavfallskvarnar varit för få. 

Den rapporten sammanfattar ändå brukarattityderna på följande sätt: ”Brukarnas 

erfarenheter är mycket positiva även om flertalet har upplevt driftproblem sedan 

KAK-installationen. Många av brukarna har känt osäkerhet över vad som får 

malas i KAK. Dock har erfarenheterna visat att KAK är självinstruerande och 
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att brukaren snabbt lär sig hur KAK kan användas. Men behovet av information 

till brukaren får inte underskattas för att få en så bra produkt som möjligt till 

avloppsnätet.”5 Projektet bedömer att denna sammanfattning fortfarande är 

relevant. 

I projektets projektdirektiv har antagits att ett införande av matavfallskvarnar 

kan underlätta för till exempel personer som har nedsatt rörlighet, eftersom de 

slipper bära ut matavfall till återvinning/soputrymmen. Projektet tycker att 

matavfallskvarn i viss utsträckning kan underlätta för dessa personer. (De 

behöver dock fortfarande hantera restavfallet.) 

Samma rapport som nämnts ovan från 2011 intervjuade också ett par 

representanter för fastighetsägare till flerbostadshus för att utreda deras 

uppfattning om matavfallskvarnar. Ingen av fastighetsägarna hade några 

matavfallskvarnar installerade i fastigheterna vid tidpunkten då intervjuerna 

gjordes. Bland annat lyfte fastighetsägarna fram följande aspekter: 

• Ökad bekvämlighet för hyresgästen, men att systemet ställer höga krav 

på de boende och att tydlig information krävs. 

• Fördelar med minskad lukt och bättre hygien i källsorterande soprum. 

• Miljön i soprummen blir troligen bättre med mer plats och bättre 

hygien. 

• Problem med stopp i ledningarna skulle kunna uppstå i äldre 

fastigheter. 

Naturvårdsverket tar upp möjligheten att ett införande av matavfallskvarnar 

minskar behovet av kylda soprum, vilket sparar energi. Projektet har inte gjort 

någon bedömning av detta. Det kan tilläggas att kylda soprum för matavfall är 

ganska ovanligt i Göteborg. Trenden är dessutom att fastighetsförvaltarna vill 

anlägga underjordsbehållare utomhus för matavfallet och då krävs ingen energi 

till kylning. 

7.3 Konsekvenser för ledningsnätet 

7.3.1 Antaganden för beräkningar 

I rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” (2011) gjordes antaganden och beräkningar som 

ledde fram till att mängden torrsubstans (TS) i avloppsvattnet skulle öka 

med 10 % i ett scenario där 20 % av hushållen har installerat 

matavfallskvarn kopplad till avloppssystemet. Beräkningarna i detta kapitel 

utgår från denna uppgift. Det har också använts som utgångspunkt i 

beräkningarna i detta kapitel att 5 %-scenariot innebär en ökning av 

mängden TS med 2,5 %. Dessa antaganden används i kapitlet för att 

 
5 KAK = köksavfallskvarn. 
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bedöma storleken av, och kostnaden för, problem som förväntas uppkomma 

om utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet tillåts.  

Tabell 3. Förhållandet mellan torrsubstans (TS) och kväve (N) respektive fosfor (P). 

Informationen är hämtad från tabell 3 i rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – 

Tekniska och ekonomiska konsekvenser” (2011). (Den rapporten hänvisar i sin tur till att värdena 

är hämtade från tabell 15 i Jönsson et al., 2005).  

  g / kg TS 

Kväve (N)  23,0 

Fosfor (P) 3,96 

 

I Tabell 4 följer en sammanställning av den beräknade ökningen av 

inkommande mängder till Ryaverket och en jämförelse med inkommande 

mängder 2019. Beräkningen av ökningen av inkommande mängder till 

Ryaverket (ton/år) utgår från mängd som kom in till Ryaverket 2019 

(28 435 ton/år)6, uppskattad procentuell ökning av mängderna samt värdena 

i Tabell 3. 

Tabell 4. Årliga mängder kväve (N) och fosfor (P) som tillkommer vid olika anslutningsgrad av 

matavfallskvarnar i Göteborg, mottagna mängder vid Ryaverket 2019 och den procentuella 

ökningen av dessa parametrar.  

Anslutningsgrad 

matavfallskvarnar 

Mängd, ton/år 

Mängd till 

Ryaverket 2019 

(ton/år)7 

Ökning, % 

5 % 20 %  5 % 20 % 

Kväve (N) 16,4 65,4 3 815   0,4 1,7 

Fosfor (P) 2,8 11,3 481 0,6 2,3 

 

7.3.2 Konsekvenser för ledningsnätet: Resultat 

Kretslopp och vatten har undersökt hur ett införande av matavfallskvarnar 

enligt de två valda scenarierna, 5 % och 20 % av hushållen i Göteborg 

installerar matavfallskvarnar, påverkar ledningsnätet enligt följande 

aspekter:  

- Luktproblematik och svavelvätebildning  

- Bräddning och nödavledning av spillvatten  

- Avloppsstopp  

- Källaröversvämningar  

- Sedimentation  

- Råttor  

- Förnyelseåtgärder (planerat underhåll) och investeringsåtgärder.  

 
6 Beräknad utifrån Gryaab AB:s miljörapport för Ryaverket 2019. 
7 Gryaab AB:s miljörapport för Ryaverket 2019. 
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7.3.2.1 Luktproblematik och svavelvätebildning  

Svavelväte är en gas som är giftig för människor i ytterst låga halter och 

direkt livsfarlig i höga koncentrationer. Svavelväte är också illaluktande och 

kan störa boende och utgör ett stort arbetsmiljöproblem. När svavelvätet 

kommer i kontakt med syre bildas svavelsyra, vilken i sin tur kan ge 

korrosionsskador på betongledningar och metaller. Betongledningar vittrar 

sönder och elinstallationer fräts bort av gasen. Svavelväte bildas i 

avloppsvatten när syret är förbrukat, vilket ofta sker i tryckledningar med 

långa uppehållstider. Tryckledningar är ledningar från pumpstationer i vilka 

vattnet pumpas istället för att rinna med självfall. När det svavelväterika 

avloppsvattnet som legat i tryckledningen åter får tillgång till syre när 

tryckledningen slutar och avloppsvattnet rinner med självfall igen, bildas 

den frätande svavelsyran som snabbt kan bryta ner en betongledning.  

Kretslopp och vattens erfarenhetsvärden för svavelvätebildning i 

tryckledningar är att uppehållstider på max sex timmar inte ger svavelväte 

med normalt hushållsspillvatten. Då uppehållstiden överstiger tio timmar är 

sannolikheten för svavelvätebildning däremot stor.  

För att motverka problem orsakade av svavelväte sker idag åtgärder på ett 

antal platser i Göteborg (se Tabell 5). Metoder som används är tillsats av 

kalciumnitrat, tillsats av vatten, tillsats av både vatten och kalciumnitrat 

samt biologiskt kompostfilter. Det har gjorts ett försök med användning av 

ozonbehandling i kombination med kolfilter men resultatet blev inte 

tillfredställande och idag finns ingen ozonbehandling längre.  

Mest åtgärder görs i Södra skärgården, där vattnet pumpas i långa 

tryckledningar, vilket ger långa uppehållstider i syrefattiga miljöer. För att 

förhindra uppkomst av svavelväte här, tillsätts kalciumnitrat och/eller vatten 

i avloppsvattnet. 

Medeldoseringen av kalciumnitrat för de tre stora doseringsstationerna är 

sammanlagt 60 ton i Södra skärgården under 2019. De 5 mindre 

doseringsstationerna förbrukar ca 20 IBC-tankar8 tillsammans per år. 

Sammanlagt blir det 119,2 ton av kalciumnitrat som förbrukades under 

2019 till en kostnad av ca 900 000 kr.   

Avledning av spillvatten från Billdal/Askim sker med pumpning i serie, och 

även här uppkommer svavelväte. Under de senaste åren har det renoverats 

brunnar med svavelväteresistent putsning för att åtgärda dessa skador. Idag 

finns det inga åtgärder i Askim för att motverka svavelvätebildning genom 

dosering av kalciumnitrat men det finns ett kompostfilter där den sista 

tryckledningen släpper till självfallssystemet.  

Långa pumpningar sker även från Olofstorp i östra Göteborg. Inga åtgärder 

har varit nödvändiga här, men längre nedströms förekommer 

svavelväteproblem.  

 
8 En IBC-tank är en plastbehållare med metallram. IBC-tanken rymmer som standard en kubikmeter. 
Förkortningen IBC kommer från engelskans intermediate bulk container. 
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I flera av ovan nämnda områden, där det på sina ställen är svårt att få 

självfall på ledningssystemet, förekommer LTA-system (lätt tryckavlopp), 

dvs. att varje fastighet har en egen liten pumpstation som pumpar till en 

gemensam ledning. Uppehållstiderna kan i vissa fall vara långa, vilket kan 

medföra svavelväteproblem.  I Göteborg fanns 2019 omkring 1 800 

förbindelsepunkter för LTA där Kretslopp och vatten har ansvar för drift 

och underhåll.  

 

Tabell 5. Åtgärder för att motverka problem med svavelväte.  

Namn   Område   Typ   Driftstatus   Anmärkning  

Långholmsvägen   Sandvik,  

 Torslanda  

 Kalciumnitratdosering   Ej i drift   Förebyggande  

 mot svavelväte  

Vassdalsvägen   Brännö   Kalciumnitratdosering + 

 vattendosering i två olika  

 punkter  

 I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Kläppholmen   Styrsö   Kalciumnitratdosering   I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Kössö Bryggväg   Köpstadsö   Kalciumnitratdosering   I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Fiskhamnen 

Vrångö   

 Vrångö   Kalciumnitratdosering   I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Lönndalsvägen   Brännö   Kalciumnitratdosering +  

 vattendosering  

 I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Kärleksstigen   Brännö   Kalciumnitratdosering +  

 vattendosering  

 I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Sjömarksstigen   Björlanda   Hybridfilter/kolfilter   I drift   Tar bort 

 svavelvätet  

Asperö östra   Asperö  Kalciumnitratdosering    I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Grytefot   Donsö   Kalciumnitratdosering   I drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Askims  

Mabäcksväg, 

Gryaab  

 Askim   Biologiskt kompostfilter   I drift   Tar bort  

 svavelvätet  

Billdals  

pumpstation  

 Billdal   Kalciumnitratdosering   Ej i drift   Förebyggande  

 mot svavelväte 

Agnesberg, 

Gryaab  

 Hjällbo/ 

Angered  

 Biologiskt kompostfilter   I drift   Tar bort  

 svavelvätet  

  

I Figur 1 nedan redovisas rinntider. Siffrorna i cirklar anger i timmar den 

maximala rinntiden inom ett avrinningsområde med anslutning till 

tunnelsystemet. Siffrorna längs tunnelsträckningen visar det antal timmar 

det tar från respektive punkt i tunnelsystemet till Ryaverket. Kartan är från 

1989 och rinntiderna har beräknats med fördelning av totalflödet 3,6 m3 per 

sekund. Avrinningsområden med rinntider på mindre än en timma har inte 

angetts. Längst rinntid i ledningsnätet är det för spillvatten från Askim: 12 

timmar.  
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Figur 1. Rinntider i tunnelsystemet samt uppströms liggande avrinningsområden för spillvatten. 

Siffror utan ring runt indikerar rinntid (i timmar) från punkten i tunnelsystemet till Ryaverket. 

Inringade siffor indikerar maximala rinntiden i timmar inom avrinningsområdet.  Data från 

1989-09, layout från 2016-11. 

 

Att tillåta utsläpp från matavfallskvarnar till avloppssystemet i områden där 

Kretslopp och vatten redan idag har problem med svavelväte skulle 

troligtvis innebära att problemen ökar. Dessutom ökar risken för att problem 

som idag inte uppmärksammas förvärras och leder till ledningskollaps. 

Även att tillåta utsläpp från matavfallskvarnar till avloppssystemet i 

områden med LTA-system förväntas innebära ökade problem med 

svavelväte. I system med LTA-stationer blir det troligen ett högre slitage av 

pumpen och mera sediment i pumpsumpen på grund av 

matavfallskvarnsinförandet i de områdena. Kretslopp och vatten har dock 

inga konkreta underlag för att kunna bevisa detta i nuläget och kan därför 
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inte slå fast att det vore olämpligt att tillåta utsläpp från matavfallskvarnar 

till avloppssystemet i kända problemområden och i områden med LTA-

system (Figur 2).  

Idag bor sammanlagt cirka 20 % av Göteborgs invånare i områden med 

långa tryckledningar eller LTA-system. Med införandet av 

matavfallskvarnar i dessa områden skulle kostnaderna öka eftersom ökad 

dosering av kalciumnitrat behövs samt att flera kompostfilter eller andra 

anläggningar för att ta bort lukten kommer att behöva installeras. Det är 

dock i nuläget osäkert hur mycket detta blir och om detta säkert kan 

härledas till införandet av matavfallskvarnar. För att ändå göra en grov 

uppskattning av merkostnaden så förväntas dagens totala kostnader för 

doseringen stiga med 2,5 % i 5%-scenariot och med 10 % i 20%-scenariot. 

De totala kostnaderna kommer då att uppgå till 922 500 kr per år i 5 %-

scenariot och 990 000 kr per år i 20 %-scenariot. Fler doseringsstationer kan 

komma att behöva installeras till en investeringskostnad på cirka 2 miljoner 

kr per station och en löpande driftkostnad (kemikalier och tillsyn) på cirka 

100 000 kr per år och station. Andra kostnadsökningar, som inte 

kvantifierats/beräknats, men som kan bli väsentligt större än de ovan 

beskrivna, är ledningskollapser, säkerhetsåtgärder för arbetsmiljön, åtgärder 

för att förhindra luktproblem för boende, ökad korrosion på elinstallationer 

och betongvittring.   
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Figur 2. Områden där det finns långa tryckledningar och det förkommer problem med svavelväte. 

  

7.3.2.2 Bräddning och nödavledning av spillvatten  

I avloppssystemet i Göteborg finns ett antal brädd- och 

nödavledningspunkter där spillvatten kan ledas ut till recipient vid kraftig 

nederbörd och driftstörningar. Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt 

lämnade år 1976 Göteborgs kommun fortsatt tillstånd att, vid kraftig 

nederbörd, genom bräddavlopp släppa ut spillvatten från områden med 

kombinerat system, med minst trefaldig utspädningsgrad till Göta älv och 

femfaldig till Mölndalsån och Säveån. 75 % av volymen spillvatten som 

idag bräddas av Kretslopp och vatten bräddas till Göta älv. Tillståndet som 

gavs 1976 är förenat med villkor om att utföra ombyggnad av avloppsnätet i 

kommunen från kombinerat system till duplikatsystem och andra åtgärder 

för att minska bräddutsläppen.   
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Det finns även bräddavlopp till mindre vattendrag där det inte finns någon 

vattendom. Dessa är Stora ån, Kvibergsbäcken, Kvillebäcken och 

Delsjöbäcken. Bräddning i dessa vattendrag är dock mycket begränsad och 

under 2019 har det avletts ca 5 % av den totala bräddningen till de 

recipienterna. Lärjeån och Säveån är Natura 2000-områden. Till Lärjeån 

sker ingen bräddning men nödavledning av spillvatten vid problem eller om 

spillvattenpumpstationer överbelastas. Till Säveån sker också bräddning och 

under 2019 var det strax under 2 % av den totala volymen bräddat 

spillvatten som bräddade till Säveån.  

  

Kontinuerligt pågår arbete med att effektivisera det kombinerade systemet. 

Detta arbete förväntas minska bräddade mängder även om 

matavfallskvarnar kommer att införas. Natura 2000-områden ges särskild 

uppmärksamhet i arbetet med detta.  

  

Under 2019 togs fram en ny modell för att kunna beräkna bräddningen i 

Göteborg. Baserat på modellen har ca 115 107 m3 spillvatten släppts ut 

under 2019 i form av bräddning och nödavledning från pumpstationer. 

Detta utgör mindre än 0,29 % av total avledd spillvattenvolym från hela 

verksamhetsområdet. Målet i Åtgärdsplan Avlopp 2010 (ÅPA) är 0,4 %. 

Figur 3 nedan visar utsläpp av spillvatten från bräddning och nödavledning 

2019 uppdelat per recipient. 

 

 
Figur 3. Utsläpp av spillvatten från bräddning och nödavledning 2019 per recipient (m3). 

Observera att skalan är logaritmisk. 

 

Med hjälp av schablonvärden uppskattas årsmedelutsläppen av totalfosfor 

och totalkväve till 2,4 ton (fosfor) respektive 15,5 ton (kväve). Antagandet 

är att det finns 5 mg/m3 kväve och 0,8 mg/m3 fosfor i bräddvatten. Vid 

nödavledning blir utsläppet dock mera koncentrat då det är bara spillvatten i 

detta fall. 
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Med införandet av matavfallskvarnar förväntas ingen nämnvärd ökning av 

brädd- och nödavledningsvolymerna. Däremot ökar halterna näringsämnen 

något. Kväve- och fosformängderna i bräddvattnet förväntas öka med 0,4 

respektive 0,6 % i 5 %-scenariot och med 1,7 respektive 2,3 % i 20 %-

scenariot (enligt Tabell 4). Tabell 6 visar uppskattade utsläppsmängder vid 

införande av matavfallskvarnar. 

 

Tabell 6. Uppskattade utsläppsmängder fosfor och kväve i 5 respektive 20 %-scenariot.  

Årsmedelutsläppen för fosfor och kväve har hämtats från bräddrapporten 2019 och är där 

uträknade enligt en speciell metod som inte redovisas här. 

Parameter 
Årsmedel-

utsläpp, ton 

Utsläpp, ton Ökning, ton 

5 % 

MAK 

20 % 

MAK 

5 % 

MAK 

20 % 

MAK 

Fosfor 2,43 2,44 2,48 0,01 0,06 

Kväve 15,53 15,60 15,80 0,07 0,27 

 

Målen från den Åtgärdsplan Avlopp (ÅPA) som fastställdes 2010 ska efter 10 

år uppdateras. Flera av målen i planen berör hur recipientskyddet i samband 

med avloppsavledning ska stärkas. Bräddning från det kombinerade systemet 

ska minska genom bortkoppling av hårdgjorda och gröna ytor. Genom att 

åtgärda inläckage och felaktiga anslutningar av dag- och dränvatten till 

spillvattensystemet skall nödavledning från duplikatsystem minska. I 

uppdateringen föreslås det att målet för bräddning ska sänkas från att mindre än 

0,4 % till att mindre än 0,3% av spillvattnet ska gå ut orenat i recipient. 

Ytterligare ett av målen är att bidra till att god status i vattendragen enligt 

vattendirektivet uppnås. Planen anger även att dagvattnets påverkan på framför 

allt känsliga recipienter ska minska. Planens mål ska nås även om utsläpp av 

spillvatten från matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet skulle tillåtas.   

Kontinuerligt pågår ett arbete där kombinerade områden omvandlas till 

områden med duplikatsystem och overksamma duplikatsystem görs 

verksamma. Detta görs efter noggranna utredningar där nyckeltal används för 

att avgöra om det är lämpligt att omvandla området eller ej.  

Att tillåta utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet 

skulle troligtvis inte innebära att mer spillvatten bräddas, men dock att 

näringsämneshalterna i det bräddade vattnet skulle öka, och för att följa 

vattendomen skulle åtgärder för att minska bräddningen då behöva göras. 

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att följa bräddade volymer genom 

miljörapporten som Kretslopp och vatten årligen gör.  

Ett exempel på åtgärd för att bland annat minska bräddning är 

ombyggnationen av Kodammarnas pumpstation, Göteborgs största 

pumpstation. Den byggs om så att mer vatten ska pumpas till Ryaverket 

istället för ut i recipient. För cirka 9 år sedan förändrades styrningen av 

pumpstationen och på detta sätt minskades fosforbelastningen från 

Göteborg på Göta älv. Diskussion pågår med Gryaab om hur Kretslopp och 

vatten ska kunna styra pumpningen på ett bra sätt så att bräddningen vid 
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pumpstationen minimeras och så att Ryaverket kan hantera den högre 

belastningen också. 

  

Ombyggnation av bräddpunkter eller separering av ledningsnät skulle dock 

kunna vara åtgärder för att inte föroreningar till recipient skall öka på grund 

av tillåtandet av utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till 

avloppssystemet. Bräddning och nödavledning i Natura 2000-områden 

kommer att bevakas så att utsläppen inte ökar. Detsamma gäller vattendrag 

med liten vattenföring.   

7.3.2.3 Avloppsstopp  

De i ÅPA beslutade målen för avloppsstopp är max 100 stopp i 

huvudledningar och max 20 stopp i servisledningar9 (i Kretslopp och 

vattens del) per år (Figur 4 nedan). Antalet servisstopp minskar, med några 

få undantag, för varje år, och har de senaste åren uppfyllt det nuvarande 

målet. Även för stopp i huvudledning syns en nedåtgående trend (Figur 4). 

Målen för avloppsstopp i både huvudledningar och servisledningar är satta 

utifrån medianvärdet för stopp i respektive ledningstyp i Sverige.  

Kretslopp och vatten gör inga utryckningar för stopp i serviser, utan ersätter 

istället fastighetsägaren för de kostnader som fastighetsägaren haft om det 

konstateras att felet varit på Kretslopp och vattens sida. Detta har medfört 

att antal stopp i serviser som Kretslopp och vatten ansvarar för minskat 

sedan 2006. Innan dess tog man oftare på sig ansvaret utan att det klargjorts 

om stoppen verkligen satt på allmän sida. Detta kan tydligt ses i Figur 4. 

Dock har inte antalet totala stopp minskat för detta, utan ansvaret har till 

större del hamnat på fastighetsägarna.  

 

 
9 Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna. 
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Figur 4. Stopp i spillvattenförande ledningar, 1988 till 2019.  

 

I Figur 5 visas fördelningen mellan orsaker till stopp i huvudledning och i 

allmän del av servis, som inträffade under år 2019.  

 

 

Figur 5. Orsaker till stopp (inom verksamhetsområdet 2019).  

 

Fett, sediment och svackor har tillsammans gett upphov till 38 % av 

stoppen, och antal stopp orsakade av detta kan komma att öka vid införande 
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av matavfallskvarnar. Stopp beroende på övriga kända orsaker antas varken 

bli fler eller färre om utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar tillåts. Då 

orsaken till 35% av stoppen är okänd är det troligt att även en del av dem 

(38 %) är av sådan art som kan tänkas förvärras av matavfallskvarnar. 

Sammanlagt blir det då cirka 50% av stoppen som skulle kunna bli 

påverkade av införande av matavfallskvarnar. Hur stor ökningen av 

avloppsstoppen kommer att bli antas hänga ihop med hur stor ökningen av 

mängden TS uppskattas till, det vill säga höjning av TS-halten med 2,5% i 

5 %-scenariot och höjning av TS-halten med 10% i 20 %-scenariot.  

Femårsmedelvärdet för huvudledningsstopp ligger för närvarande på cirka 

105,2 stopp/år. För servisledningsstopp är motsvarande siffra cirka 26,4, 

vilket totalt ger cirka 131 stopp/år. Sammanlagt kostade dessa 131 stopp 

675 960 kr att häva, vilket innefattar kostnader för spolbil och personal.  

Detta ger en genomsnittlig kostnad på 5 160 kr per stopp. (Ett stopp tar 

cirka 3 timmar i snitt, vilket motsvarar 860 x 2 (personer) kr/timmen x 3 

timmar = 5 160 kr/stopp. Ingen skillnad görs här mellan huvudlednings- och 

servisstopp).   

Om man, enligt resonemanget ovan, antar att 50 % av de 131 stopp som 

inträffar varje år, är av sådan typ som antas kunna påverkas av ett tillåtande 

av utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet, 

kommer 65,5 stopp att öka med 2,5 respektive 10 %. I genomsnitt skulle 

därför antal stopp istället uppgå till cirka 133 respektive cirka 138. Med 

utgångspunkt i att varje stopp kostar 5 160 kr att häva skulle 

kostnadsökningen orsakade av stopp bli 8 450 kr respektive 33 798 kr. 

Detta innefattar endast kostnader för personal och spolbil. Kostnader för 

eventuella åtgärder tillkommer.   

7.3.2.4 Källaröversvämningar  

Med den kännedom vi har om ledningsnätet gällande problem med fett, 

svackor, m.m. så finns det en betydande risk att antalet avloppsstopp med 

efterföljande källaröversvämningar kommer att öka utefter sträckor där 

matavfallskvarnar installeras.  

Kostnaden för en källaröversvämning varierar mellan enbart kostnad för 

hävning om ca 5 000 kr till mer kostsamma källaröversvämningar, där 

Kretslopp och vatten i vissa fall har ett försäkringsskydd med självrisk om 

5 prisbasbelopp. Dock har Kretslopp och vatten troligen en 

upplysningsskyldighet till försäkringsgivaren om den riskökning som att tillåta 

utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till den allmänna anläggningen 

innebär, varför försäkringsskyddet innebär ett osäkerhetsmoment. Till 

ovanstående ska läggas tidsåtgång för att häva stopp, ofta utanför ordinarie 

arbetstid, samt tidsåtgång för att hantera en större mängd skadestånd. Att sätta 

siffror på de kostnader som skulle kunna hänföras till matavfallskvarnar så som 

görs för källaröversvämningar orsakade av ”vanliga” stopp och regn är idag inte 

möjligt eftersom den nuvarande prognosen bygger på en långvarig erfarenhet av 

den skadetypen. Även om den erfarenheten saknas för matavfallskvarnar så har 

ett försök gjorts för att uppskatta dessa kostnader.   
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2019 inträffade 79 källaröversvämningar. Dessa är inte färdigreglerade, varför 

siffror från 2018 används. 2018 hade Kretslopp och vatten 86 registrerade 

översvämningsärenden och av dessa var det 45 källaröversvämningar som 

Kretslopp och vatten ansvarade för. Av dessa 45 källare så har krav inkommit 

för 21 källare, vilket är 24 % av alla registrerade källaröversvämningar.  Dessa 

21 källaröversvämningar kostade Kretslopp och vatten 3 066 000 kr och 

snittersättningen var 146 000 kronor per källare. 

Avloppsstopp är en orsak till översvämningarna. Under 2018 var det 36 

registrerade översvämningar på grund av stopp i ledningsnätet, vilket är 42 % 

av alla översvämningar. 

Använder man samma resonemang som för stoppen ovan, innebär det att 18 

stopp (50 %) av dessa är av sådan typ att de antas påverkas av 

matavfallskvarnar. Kostnadsökningen för översvämningar vid tillåtande av 

utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet förväntas bli 

65 700 kr respektive 262 800 kr i 5 % respektive 20 %-scenariot. 

7.3.2.5 Sedimentation  

Vid underhållsspolningar på grund av svackor på ledningarna tas sedimentet 

upp från ledningarna. Detta deponeras idag på Gunnilse till en kostnad av 

2 479 kr per ton. Skulle ett storskaligt införande av matavfallskvarnar ske 

skulle sedimentet troligen ha en större andel organiskt material. Idag 

deponeras omkring 100 ton per år till en kostnad av 247 900 kr. Med 

utgångspunkt i ett införande där 5 respektive 20 % av hushållen har 

matavfallskvarnar, antas att mängden sediment som ska deponeras skulle 

öka med 2,5 % respektive 10 %. Det blir en ökning till 102,5 och 110 ton 

per år. Med samma deponikostnad per ton sediment som idag, skulle de nya 

kostnaderna hamna på cirka 254 098 respektive 272 690 kr per år i 5 %- 

respektive 20 %-scenariot.  

7.3.2.6 Råttor  

Personal/entreprenör som regelbundet filmar avloppsledningar ser ofta 

råttor när de filmar ledningarna. De tycker att råttor syns oftare i områdena 

som är byggda på 1950- och 60-talet. För råttsanering i brunnar utförd av 

entreprenör, fakturerades Kretslopp och vatten 175 000 kr under år 2019. 

Råttsaneringarna är ganska jämnt utspridda över hela staden, med en liten 

övervikt för de centrala delarna. Vissa gator och bostadsområden 

återkommer flera gånger. Av de totalt 1224 sanerade platserna under 2019 

var 199 i kombinerade ledningssystem och 1025 i separerade system.  

Det är osäkert om ett tillåtande av utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar 

till avloppssystemet ger flera råttor och därmed flera platser att sanera. Enligt 

erfarenheter från andra kommuner så kan ökade problem med råttor till följd av 

matavfallskvarnar inte påvisas (se kapitel 5.2). I Stockholm Vattens rapport 

”Köksavfallskvarnar (KAK) i Stockholm” (2008) påstås att malt avfall inte 

anses passa gnagare. Vidare skriver de att vissa malningsförsök visat på 

trådformiga rester istället för partiklar, men att det är okänt om trådformigt 
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matavfall skulle locka gnagare. Stockholm Vatten skriver också: ”Ur ett större 

avfallsperspektiv menar vissa att råttproblemet ökar då det finns mat tillgänglig 

i och vid sopkärl och papperskorgar.” Matavfallskvarnar skulle då snarare 

kunna minska tillgången på lämplig mat och därmed kunna minska problemet. 

Det är viktigt att fortsatt råttsanering sker och att platser där råttor kan tänkas 

trivas, exempelvis serviser som ej är i bruk, tas bort i samband med 

renoveringar. Enkla åtgärder kan vara att man inte öppnar upp servisöppningar 

efter infodring för serviser som inte används och att man där det är möjligt 

bygger bort plana ytor i nedstigningsbrunnar. 

I denna utredning anses inte att införande av matavfallskvarnar ökar problemet 

med råttor och därmed uppskattas inga kostnader. 

7.3.2.7 Förnyelse- och investeringsåtgärder  

Kretslopp och vatten förnyar och investerar i avloppsledningsnätet för att 

minska risken för källaröversvämningar, avloppsstopp och för att öka 

avledningssäkerheten.  

Förnyelseåtgärder (planerat underhåll) är driftfinansierade åtgärder som 

återskapar värdet i en befintlig del av avloppsanläggningen, så att funktion 

och kapacitet är densamma som det var från början, exempelvis genom 

omläggning med samma dimension eller strumpinfodring. 

Investeringsåtgärder i det befintliga nätet innebär åtgärder som inte enbart 

återskapar, utan även förbättrar en del av anläggningen, exempelvis en ökad 

ledningsdimension eller förbättrad kapacitet hos en avloppspumpstation.   

Tillåtandet av utsläpp av spillvatten från matavfallskvarnar till 

avloppssystemet innebär att förnyelse och investeringar troligen kommer att 

påverkas. Dessa förnyelse- och investeringsåtgärder kopplas till 

driftstörningar som förväntas öka om matavfallskvarnar införs.  

Kretslopp och vatten har under 2019 satsat 48 miljoner kronor i 

förnyelseåtgärder i avloppsledningsnätet. I förnyelsekostnaden ingår, 

förutom material- och byggkostnader, även kostnader för utredning, 

projektering samt projektledning. På ledningsnätet har förnyelsen gjorts på 

grund av källaröversvämningar, stopp eller förebyggande 

avledningssäkerhet. 

Det antas som tidigare att 50 % av kostnaderna för förnyelseåtgärderna 

påverkas av införandet av matavfallskvarnar. För den andel som påverkas 

beräknas kostnaderna öka i förhållande till ökad TS-halt. När 5 % av hushållen 

antas ha infört matavfallskvarnar är TS-halten 2,5 % högre och 

kostnadsökningen således 600 000 kr per år. I alternativet med 20 % införande 

är TS-halten 10 % högre och kostnaden 2 400 000 kr per år. Det antas att 

kostnadsökningarna påverkas successivt med införandet av matavfallskvarnar.  

Förutom förnyelseåtgärder gjordes investeringar på avloppsledningsnätet 

och spillvattenpumpstationer. Dessa var 2019 sammanlagt 37,7 miljoner 

kronor. Även här innefattar kostnaderna material- och byggkostnader samt 

kostnader för projektering och projektledning. De investeringar som 
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förväntas påverkas av matavfallskvarnar är källaröversvämningar. 

Källaröversvämningar står för huvuddelen av investeringarna på 

avloppsledningsnätet. 

Analogt med tidigare resonemang antas 50 % av investeringarna som gjorts på 

grund av källaröversvämningarna öka vid införande av matavfallskvarnar. 

Investeringarna antas behöva ökas med 470 000 kr per år i 5 %-scenariot och 

med 1 900 000 kr per år i 20 %-scenariot. Ökningen sker precis som för 

förnyelsekostnader successivt med införandet av matavfallskvarnar.  

Investeringarna på ledningsnätet varierar från år till år, men här har en jämn 

ökning antagits.  

7.3.2.8 Kostnadsökningar  

I Tabell 7 visas hur drift- och underhållskostnader samt förnyelse- och 

investeringsåtgärderna antas öka på grund av införandet av 

matavfallskvarnar. Samtliga uppskattningar och beräkningar baseras på att 

mängden TS antas öka med 2,5 % och 10 % i 5 respektive 20 %-scenariot 

(för beräkning av ökningen av halten matavfall från matavfallskvarnar i 

avloppsvattnet, se Tabell 4). Kostnaderna antas därmed öka på samma sätt, 

det vill säga 2,5 och 10 % i 5 respektive 20 %-scenariot. I beräkningarna för 

avloppsstopp, källaröversvämningar och förnyelse- och investeringsåtgärder 

så antas inte alla stopp öka på grund av införandet av matavfallskvarnar.   

Kostnaderna i denna utredning är i stort sett beräknade på samma sätt som i 

rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i Göteborg – Tekniska och 

ekonomiska konsekvenser” från 2011. Det har bara gjorts mindre 

förändringar genom att ta bort kostnader för råttsanering och lägga till 

kostnad för lukt- och svavelväteåtgärder. 

Kostnaderna är uppskattade och beräknade utifrån att matavfallskvarnar 

införs i hela verksamhetsområdet.  

Tabell 7. Bedömd kostnadsökning i 5 respektive 20 %-scenariot (kkr/år).  

Åtgärder  Kostnader 

2019 

(*femårsmedel, 

**2018) 

Kostnad 

5 %  

MAK 

Kostnad 

20 % 

MAK 

Kostnads-

ökning  

5 % 

MAK 

Kostnads-

ökning  

20 % 

MAK 

Lukt 900 923 990 23 90 

Stopp* 676 684 710 8 34 

Översvämning** 3 066 3 132 3 329 66 263 

Sediment 248 254 273 6 25 

Investering 37 700 38 171 39 585 471 1 885 

Förnyelse 48 000 48 600 50 400 600 2 400 

SUMMA 90 590 91 764 95 286 1 174 4 696 

 

Kostnaden för ökad pumpning på grund av extra tillkommande vatten som 

ett införande av matavfallskvarnar kan tänkas ge är försumbar. Alla 

kostnader i Tabell 7 är årliga kostnader, det vill säga inga 

engångskostnader.  
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Dessa kostnadsuppskattningar får anses vara kvalificerade gissningar. 

Installation av matavfallskvarnar i områden med kända svavelväteproblem 

och områden med LTA-system kan till exempel inte uppskattas på ett 

rimligt sätt. Avgörande för kostnadsökningen är också hur många 

matavfallskvarnar som installeras, var och i vilken takt. 

7.3.3 Sammanfattning  

Det bedöms att den påverkan som införande av matavfallskvarnar kommer 

att få på avloppsledningsnätet huvudsakligen gäller lukt och 

svavelvätebildning. I kända problemområden och områden med LTA-

system anses det därför inte lämpligt att införa matavfallskvarnar. I nuläget 

har det dock inte kunnat formuleras tillräckligt tydliga kriterier som skulle 

kunna ligga till grund för beslut om att avslå ansökan om att släppa ut 

spillvatten från matavfallskvarn till avloppssystemet. För att tillåta utsläpp 

av spillvatten från matavfallskvarnar till avloppssystemet där 

avloppsledningsnätet är kombinerat behöver bräddningen minskas. Arbete 

med att minska bräddning sker dock ändå, vare sig utsläpp från 

matavfallskvarnar tillåts eller ej.  

Troligen kommer antalet stopp och andra driftstörningar inte att öka 

nämnvärt genom införandet av matavfallskvarnar. Kretslopp och vatten 

bygger kontinuerligt bort driftstörningar om de anses ha för stor inverkan. 

Sedimentationen i ledningsnätet är inte särskilt omfattande, och de ökade 

kostnaderna på grund av matavfallskvarnar förväntas inte bli nämnvärt 

stora.  

Det bedöms att problemen med råttor inte ökar nämnvärt då råttor tycker 

om att gnaga och om det bara finns finmalda rester så är det inte råttmat 

som spolas bort. 

Förnyelse- och investeringskostnader kommer att öka vid införandet av 

matavfallskvarnar. Detta beror på att åtgärderna antas öka för att minska 

risken för källaröversvämningar och avloppsstopp samt öka 

avledningssäkerheten.  

7.3.4 Slutsatser och rekommendationer 

I denna rapport har det gjorts en del antaganden för att kunna uppskatta 

påverkan av ledningsnätet och driftsystemet av matavfallskvarnar. I nuläget 

är det okänt vilken påverkan på kostnaderna det kan bli. Det förväntas dock 

att matavfallskvarnar förvärrar situationen i ledningar med redan befintliga 

funktionsfel.  Erfarenheter från Stockholm och andra kommuner påvisar 

dock inte någon påverkan av drift- och underhållskostnader som kan 

härledas till införandet av matavfallskvarnar. En möjlig orsak kan vara att 

de kommunerna har en annan struktur/är mindre kommuner eller har ett litet 

antal installerade matavfallskvarnar hittills. Även brist på uppföljning kan 

vara en möjlig orsak.  



 

Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i Göteborg 54 (75) 

  

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2021-01-28 

För att kunna följa upp införandet av matavfallskvarnar rekommenderas att 

ta fram en karta över avrinningsområdet med de parametrar som förväntas 

påverkas av införandet. Parametrar som driftstörningar (stopp, 

översvämningar, sediment, spolningar), problem med råttor och lukt, men 

även rinntid och flödeshastighet ska sammanställas och viktas så att 

områden med många driftproblem kan bevakas.  

Alla installerade matavfallskvarnar ska dokumenteras i Kretslopp och 

vattens geografiska informationssystem (GIS-system). Kartan med 

viktningar av driftstörningar ska uppdateras löpande och kunna matchas 

med installationer av matavfallskvarnar. Det kan vara svårt att härleda 

försämringar av ledningsnätet tydligt till matavfallskvarnar som orsak men 

det kan åtminstone vara en indikator att kolla upp de områden noggrant och 

identifiera åtgärder.  

Detta kan anses som en första utgångspunkt för att kunna följa upp hur 

driftstörningar skulle kunna påverkas (om de ökar eller inte). Det blir lite 

påverkan om det införs ett litet antal matavfallskvarnar men om det ansluts 

hela nybyggnationsområden med bara matavfallskvarnar i framtiden skulle 

det kunna ha en stor betydelse för ledningsnätet nedströms. Uppföljningen 

kan anses som en grund för att styra förnyelseplaneringen för att minimera 

och förebygga påverkan av ledningsnätet.  

För att förebygga eventuella driftstörningar skulle man kunna satsa på 

informationskampanjer eller -material. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

var de vanligaste felen handhavandefel av matavfallskvarnen. Till exempel 

att användaren inte spolar tillräckligt med vatten efterhand vilket skulle 

kunna orsaka stopp och högt slitage i backventilen eller LTA-stationer.  

7.4 Konsekvenser för Ryaverket 

7.4.1 Antaganden för beräkningar 

Beräkningarna utgår från samma antaganden om mängd matavfall och dess 

innehåll som den tidigare utredningen ”Om köksavfallskvarnar tillåts i 

Göteborg – Tekniska och ekonomiska konsekvenser” (2011). Se nedan:  

• Matavfall:  99 kg/person och år 

• Torrsubstans i mat- 

avfallet (TS-halt):  30 % 

• N (kväve):  23 kg/tonTS 

• P (fosfor):  3,96 kg/tonTS 

• BOD:10 490 kg/tonTS 

• COD:11 1400 kg/tonTS  

 

 
10 BOD (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i 
vatten. 
11 COD (Chemical Oxygen Demand) är ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk 

nedbrytning av organiska ämnen i vatten. Både BOD och COD används som mått på organiskt innehåll i 
vatten. Måtten är inarbetade inom avloppsindustrin. 
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Beräkningarna av konsekvenserna för Ryaverket är baserade på året 2035 då 

Ryaverkets befintliga tillstånd förväntas ersättas med ett nytt tillstånd med 

betydligt strängare villkor, vilket kommer att innebära att en kapacitetsökning 

på Ryaverket med nya anläggningar måste göras.  

Beräkningarna antar att en befolkning av 688 754 (344 377 hushåll 2035 med 2 

personer per hushåll) från Göteborg är anslutna till Ryaverket 2035 och att 5% 

respektive 20% av befolkningen har en matavfallskvarn. Beräkningarna antar 

att 70% av matavfallet hamnar i matavfallskvarnen och i avloppet (samma 

antagande som i den tidigare utredningen ”Om köksavfallskvarnar tillåts i 

Göteborg – Tekniska och ekonomiska konsekvenser” från 2011). Återstående 

30 % antas hamna i restavfallet. 

Det antas att innehållet av N, P och COD i det utspädda matavfallet i avloppet 

fördelar sig i utgående strömmar från avloppsreningsverket på samma sätt som 

innehållet i avloppsvattnet. Se Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Procentuell fördelning av matavfallets innehåll i utgående strömmar från Ryaverket.  

Parameter till havet till luft till jordbruk till jord till biogas 

N (%) 34 50 9 7 0 

P (%) 5 0 50 45 0 

COD (%) 10 22 19 11 38 

 

Tabellen visar bland annat att 84 % av kvävet som kommer in till reningsverket 

släpps ut till hav och luft och återförs därmed inte till jord eller jordbruk. 95 % 

av den fosfor som kommer in till reningsverket återförs till jord/jordbruk. 

Tabellen visar också att endast 38 % av det organiska materialet (COD) från 

matavfallskvarnar omvandlas till biogas. 

Belastningen på avloppssystemet per person och år (kg/p/år) kopplad till en 

matavfallskvarn i relation till en persons belastning på reningsverket (kg/p/år) 

redovisas i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Belastningsjämförelse (kg/p/år) avlopp och matavfall.  

Parameter Avlopp Matavfall Matavfall/avlopp 

N (kg/p/år) 4,32 0,48  0,11  

P (kg/p/år) 0,55 0,082 0,149 

COD (kg/p/år) 62,11 29,1 0,47 

BOD (kg/p/år) 28,92 10,2 0,35 

Genomsnitt - - 0,27 

 

Det innebär att en person kopplad till en matavfallskvarn motsvarar en 

belastning till avloppsreningsverk på 0,27 p.e. (personekvivalenter) i 

genomsnitt. Dvs. att ett hushåll med fyra personer och köksavfallskvarn 

motsvarar en p.e.-belastning till avloppsreningsverket av fem personer.    
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7.4.2 Resultat 

Antal p.e.-belastning till Ryaverket kommer att öka vid implementering av 

matavfallskvarnar enligt Tabell 10 nedan. Befolkningen i Göteborg kopplad till 

reningsverket 2035 uppskattas vara 688 754 personer.  

Tabell 10. Belastningsökning till reningsverket (p.e.) i 5 respektive 20 %-scenariot. 

% Implementering Antal ansluten till 

matavfallskvarn 

Antal (p.e.) belastning 

reningsverk 

5 34 438 9 308 

20 137 751 37 231 

 

I scenariot med 5 % ökar alltså belastningen på reningsverket med cirka 9 308 

personekvivalenter. Det motsvarar en anslutning av en kommun av samma 

storlek som Bollebygds kommun är idag. I 20 %-scenariot ökar belastningen på 

reningsverket med cirka 37 231 personekvivalenter, vilket kan jämföras med att 

ansluta en kommun som är ungefär så stor som Härryda kommun idag.  

 

I Tabell 11 och Tabell 12 nedan redovisas resultat av beräkningar gällande 

fördelning av matavfallets innehåll (N, P och COD) på Ryaverket vid 5 

respektive 20 procents implementering i Göteborg. 

Tabell 11. Fördelning av matavfallets innehåll (N, COD och P) (ton/år) på Ryaverket vid 5% 

implementering i Göteborg.  

Fördelning (ton/år) N COD P 

Matavfall till reningsverk 16,5 1002 2,84 

Utsläpp till luft 8,2 221 0 

Utsläpp till recipient 5,6 100 0,142 

Slam (jordbruk) 1,5 190 1,418 

Slam (jord) 1,2 110 1,276 

Biogas 0 381 0 

 

Tabell 12. Fördelning av matavfallets innehåll (N, COD och P) (ton/år) på Ryaverket vid 20% 

implementering i Göteborg. 

Fördelning (ton/år) N COD P 

Matavfall till reningsverk 66 4009 11,34 

Utsläpp till luft 32,9 882 0 

Utsläpp till recipient 22,4 401 0,567 

Slam (jordbruk) 5,9 762 5,670 

Slam (jord) 4,8 441 5,103 

Biogas 0 1524 0 

  

Tabell 11 och Tabell 12 visar att införandet av matavfallskvarnar skulle 

innebära en utökad belastning på reningsverket utöver den förväntade 

belastningsökningen på grund av befolkningstillväxt. Belastningsökningen är 

direkt kopplad till antal och takten av införandet av matavfallskvarnar. Ett 

omfattande införande av matavfallskvarnar innebär en mer omfattande 
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förändring i sammansättningen av avloppsvatten till reningsverket jämfört med 

dagens sammansättning av spillvatten från hushållen och tillskottsvatten. I 

Tabell 11 och Tabell 12 (matavfall till reningsverk - ton/år) kvantifieras den 

ökade belastningen till Ryaverket vid 5 respektive 20 % implementering av 

matavfallskvarnar. 

Den utökade belastningen kommer även att innebära en ökning i förebyggande 

och akut underhåll på reningsverket. Livslängden på maskinell utrustning 

kommer också att minska. Dessa faktorer är dock svåra att kvantifiera.   

Tabell 11 och Tabell 12 visar dessutom att införandet av matavfallskvarnar även 

skulle innebära en utökad belastning på recipienten utöver den förväntade 

belastningsökningen på grund av befolkningstillväxt och högre flöden. 

Belastningsökningen till recipienten är direkt kopplad till antal och takten av 

införandet av matavfallskvarnar. Ett omfattande införande av matavfallskvarnar 

innebär en mer omfattande förändring i reningseffektivitet på reningsverket 

jämfört med idag, eftersom reningsverket är dimensionerat och designat för att 

hantera spillvatten från hushållen och tillskottsvatten. I Tabell 11 och Tabell 12 

(utsläpp till recipient – ton/år) kvantifieras ökade utsläpp från Ryaverket. 

När det gäller bräddning från reningsverket, är det utökade flödet från 

matavfallskvarnar försumbart jämfört med flödesvariationer orsakade av 

tillskottsvatten. 

 

I Tabell 13 nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna för Ryaverket i 5 

respektive 20 procentsscenarierna. Reningsverkets nuvarande värde är 8000 

MSEK och anläggningen förväntas klara nuvarande krav fram till 2035 utan 

ytterligare betydande investeringar. De årliga kostnader som redovisas i tabellen 

under rubriken ”Investering reningsverk” är alltså inte kostnader för nya 

investeringar utan ett sätt att visa hur stor kostnaden är för att ta hand om 

matavfallet från matavfallskvarnar i reningsverket i de olika scenarierna. 

Tabell 13. Ekonomiska konsekvenser för Ryaverket vid implementering i 5 respektive 20 %-

scenariot. 

Intäkt eller kostnad 

(MSEK/år) 

5% implementering 

MAK  

20% implementering 

MAK  

Investering reningsverk 3,28 13,14 

Intäkt biogas    0,40 1,61 

Kostnad slamavsättning 0,53 2,11 

Kostnad kväverening 0,11 0,44 

SUMMA kostnad 3,52 14,09 

 

Tabellen visar att, utifrån de antaganden som gjorts, så är ökade driftskostnader 

och intäkter från biogasen ungefär lika stora. Däremot är investeringskostnaden 

fördelad per år betydande och utgör den absolut största delen av kostnaderna.  

Observera att löpande eller akuta underhållskostnader på Gryaab, till exempel 

åtgärdande av problem på bassänger, tunnlar, ledningar samt maskinell 
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utrustning orsakade av matavfallet från matavfallskvarnar inte har beräknats. 

Eventuella arbetsmiljökonsekvenser har inte heller beaktats. 

Beroende på implementeringstakten av matavfallskvarnar kommer belastningen 

på reningsverket successivt öka så att Gryaabs tillstånd för Ryaverket kommer 

att uppnås vid en tidpunkt flera år tidigare, än om utsläpp från 

matavfallskvarnar till avloppssystemet inte tillåts i Göteborg.  

Det har inte gjorts någon undersökning av vad Gryaabs övriga ägarkommuner 

anser om Göteborgs Stads uppdrag att möjliggöra för brukare i Göteborg att 

installera matavfallskvarnar.  

7.5 Konsekvenser för avfallshanteringen 
Villa- och flerbostadshuskunder kan idag välja mellan att sortera ut sitt 

biologiska avfall för insamling, att kompostera själva eller att inte sortera 

alls och slänga det biologiska avfallet som så kallat blandat avfall, se    

Figur 6. För insamlingen av bioavfall betyder valfriheten att det blir relativt 

glest mellan hämtställena och i många områden en mindre rationell 

hantering, än om alla hade samma system. När matavfallskvarnar införs 

tillkommer ytterligare ett system för att hantera bioavfallet vilket leder till 

ytterligare utglesning av hämtställena.   

 

 

Figur 6. Införande av matavfallskvarnar innebär att fyra alternativ kan finnas på samma gata: 

hemkompostering, insamling av matavfall i brun påse, blandat avfall och matavfallskvarn.  

Figuren och dess fotografier är hämtade från rapporten ”Om köksavfallskvarnar tillåts i 

Göteborg – Tekniska och ekonomiska konsekvenser” (2011).  

 

Om ett stort antal matavfallskvarnar installeras i hushållen får det 

konsekvenser på dagens insamling och behandling av bioavfall genom att 
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mindre mängd avfall behöver samlas in med bil och behandlas på 

Marieholm (förbehandling av matavfall) och Sävenäs (förbränning av 

blandat avfall). Transportarbetet antas inte minska i proportion till det 

minskade antalet ”bruna påsar” eftersom det räcker med ett fåtal 

abonnemang av matavfallsinsamling på en villagata för att sopbilen måste 

köra samma väg, bara med något färre stopp. Det är bara om samtliga 

abonnemang med matavfallsinsamling på en gata upphör (vilket inte är 

sannolikt) som sopbilen kan sluta köra den rutten, vilket då skulle få stor 

påverkan på transportarbetet.  

Generellt innebär dock en ökad mängd matavfallskvarnar en minskning av 

avfallskollektivets kostnader, där de mest uppenbara 

kostnadsminskningarna är kopplat till behandling på Marieholm och 

minskade kostnader för påsar och säckar. Nedan beräknas kostnaderna för 

insamling och behandling av bioavfall 2019 för villa- och 

flerbostadshushåll. Utifrån nuläget beräknas sedan minskningarna av dessa 

kostnader för scenarierna 5 % respektive 20 % hushåll med 

matavfallskvarnar.   

7.5.1 Förutsättningar för beräkningen 

Kostnaden för matavfallet har beräknats genom att uppskatta följande poster:  

1. Insamlingen, dvs. direkta och indirekta kostnader som uppstår när 

avfallet samlas in. I Göteborgs Stad sköts insamlingen av entreprenörer 

och det är deras kostnader som har kartlagts.  

 

2. Behandling, dvs. direkt kostnad för att Renova Marieholm skall ta hand 

om matavfallet och processa det till en slurry som sedan rötas av extern 

part.  

 

3. Material, dvs. direkta kostnader för material som behövs för 

insamlingen, påsar, påshållare, kärl och säckar m.m.. 

7.5.2 Insamling 

Det är i huvudsak två olika entreprenörer som utför avfallsinsamlingen för 

Göteborgs Stad, Renova AB och Nordisk Återvinning Service AB (NÅS). 

Avfallsavdelningen på Kretslopp och Vatten är en beställarorganisation som 

handlar upp avfallsinhämtningen på entreprenad. I detta fall är det dock enbart 

NÅS AB som är upphandlad genom offentlig upphandling. Renova AB sköter 

avfallsinsamlingen via en så kallad direkttilldelning, som även omfattar 

förrådsverksamhet m.m.. Den ekonomiska redovisningen gentemot Kretslopp 

och Vatten skiljer sig åt från dessa båda entreprenörer. Avtalet med NÅS 

innebär ett stort antal små kostnadsposter som baseras på tömning per enhet, 

jämfört med Renova som inte redovisar det på samma sätt, utan i flera större 

poster som är svårare att allokera till just insamlingsarbetet.  

Kostnadsberäkningen grundar sig på att multiplicera antal tömningar av kärl, 

säckar, underjordsbehållare och containrar med kostnad per tömning av dessa 
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enligt det avtal som gäller för NÅS, som sköter ungefär hälften av insamlingen. 

Kostnader som Renova har för sina tömningar uppskattas således att vara 

ungefär lika stora som NÅS har för motsvarande arbete, vilket antas vara en 

rimlig approximation. Den totala kostnaden för insamlingen uppskattas till 

knappt 36 miljoner kr, se Tabell 14.  

Tabell 14. Översikt över kostnader för matavfallsinsamling, behandling och material. 

Aktivitet Kostnad, MSEK 

Insamling av matavfall från kärl, säckar, 

underjordsbehållare och containrar 

35,9 

Behandling på Marieholm 7,7 

Inköp av material, kärl, säckar påsar m.m. 11,1 

SUMMA  54,7 

7.5.3 Behandling 

Behandlingskostnaden utgörs av det pris som Göteborgs Stad får betala per ton 

matavfall som lämnas till Renova AB på Marieholm. Denna kostnad är enkel att 

få fram genom att multiplicera den mängd matavfall från hushåll från Göteborgs 

Stad som har behandlats på Marieholm, med det pris som Göteborg Stad får 

betala. Av sekretesskäl anges inte dessa siffror i rapporten, utan enbart slutnotan 

för 2019, vilken uppgick till 7,7 miljoner SEK.  

7.5.4 Material 

Material som förbrukas och därmed innebär kostnader i matavfallsinsamlingen 

är främst påsar och säckar i papper. Det är påsar både direkt till brukarna i form 

av 7-literspåsar, men även stora pappsäckar för underjordsbehållare m.m. 

Renovas förråd hanterar allt material och skickar en månatlig faktura på allt 

som förbrukats till Kretslopp och vatten. Denna kostnadsuppskattning bygger 

på dessa fakturor exklusive allt det material som förknippas med verksamheter, 

t.ex. olika typer av påshållare och biobags. Utöver förbrukningsmaterial 

tillkommer fasta kostnader för hela förrådet samt kärlhyra. Dessa har tagits med 

till 45 % vilket är den andel som matavfallshanteringen beräknats bidra med. 

Allokeringen grundar sig på en kärlavstämning från ett tidigare år. Totalt är 

material och förrådskostnader ca 11,1 miljoner SEK.  

7.5.5 Kostnadsreduktion 

Den huvudsakliga uppgiften i detta avsnitt är att uppskatta 

kostnadsminskningen då fastighetsägare övergår till matavfallskvarn, eftersom 

matavfallet då rinner ut tillsammans med avloppsvattnet och den bruna påsen 

slutar användas i just det hushållet. Olika scenarier kan utformas baserat på hur 

många av respektive kundkategori (villor, flerbostadshus) och insamlingssystem 

(kärl, säck, underjordsbehållare och sopsugar) som övergår till matavfallskvarn. 

Dessa scenarier blir dock väldigt osäkra och fyller ingen större funktion i 

sammanhanget. Istället har antagandet gjorts att kostnadsminskningen i stort 

sett följer med minskat antal fastighetsägare som överger systemet med brun 
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påse och övergår till matavfallskvarn. Antagandet innebär alltså att om 5 % av 

hushållen övergår till matavfallskvarn så kommer också kostnadsminskningen 

att vara 5 %. Motsvarande resonemang gäller för om 20 % av hushållen övergår 

till matavfallskvarn, se Tabell 15 nedan.  

Tabell 15. Kostnadsreduktion vid 5 % respektive 20 % införande av matavfallskvarnar (MAK) i 

Göteborgs Stad. 

 Matavfallinsamling 

grundfall 

5 %  

MAK 

20 % 

MAK 

Kostnad (MSEK) 54,7 51,9 43,7 

Kostnadsminskning 

(MSEK) 

 2,7 10,9 

 
Beräkningarna visar att om 5 % av hushållen i Göteborg skulle installera 

matavfallskvarn så skulle det innebära cirka 2,7 miljoner lägre utgifter för 

insamling och behandling av bioavfall än idag. Om 20 % av hushållen 

skulle installera matavfallskvarn skulle kostnadsminskningen bli cirka 11 

miljoner kr.  

Matavfallet förbränns när kunder har abonnemanget blandat avfall. Denna 

förbränning minskar lite i omfattning om hushåll med blandat avfall går 

över till matavfallskvarn. Detta innebär en kostnadsminskning eftersom 

mängden (antal kg) som går till förbränning minskar. Denna 

kostnadsminskning har inte beräknats av projektet.  

Naturvårdsverket tar upp möjligheten att färre kärl behöver rengöras när 

matavfallskvarnar införs. Projektet har inte gjort någon bedömning av 

omfattningen av detta. 

Det bör också påpekas att avgifter på avfallssidan kan behöva anpassas till 

de lägre kostnaderna, eftersom intäkterna ska balansera kostnaderna. Någon 

beräkning av hur specifika avfallsavgifter skulle kunna behöva förändras 

har inte gjorts av projektet. 

7.6 Hållbarhetsanalys 
En jämförande hållbarhetsanalys har också genomförts för de två alternativen 

matavfallskvarnar respektive separat insamling av matavfall i Göteborg. De 

områden som analyserats för de två alternativen är hur mycket gödsel som kan 

ersättas inom jordbruket, hur mycket kemikalier och energi som åtgår samt 

klimatpåverkan. I denna hållbarhetsanalys utgår beräkningen genomgående från 

fallet att 5 % av hushållen i Göteborg inför matavfallskvarnar.  

7.6.1 Ersatt gödsel inom jordbruk 

Näringsämnen återförs (och ersätter ordinarie fossilt gödningsmedel) till 

jordbruk via det biogödsel som är återstoden då matavfallet har rötats i en 

biogasanläggning (”separat insamling”). På motsvarande sätt återförs 

näringsämnen via avloppsslammet för det matavfall som passerat genom en 
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matavfallskvarn. Mängden kväve och fosfor som kan ersättas inom jordbruk 

presenteras i Figur 7. Figuren visar förändringen om den mängd organiskt avfall 

som motsvarar 5 %-fallet, går via matavfallskvarnarna istället för via separat 

insamling. Det har antagits att näringsämnen i slam och rötrest kan ersätta 

näringsämnen inom jordbruk enligt de faktorer som anges i Tabell 16.  

Tabell 16. Tillgänglighet av näringsämnen i slam och rötrest. 

 Slam Rötrest 

Kvävetillgänglighet 0,325  

(Jönsson, 2012) 

0,7  

(SLU, 2019) 

Fosfortillgänglighet 0,7  

(Hospido et al, 2005)  

(Peters & Rowley, 2009) 

0,7  

(SLU, 2019) 

 

Att mängden kväve som ersätts för alternativet med separat insamling är så 

mycket större än för matavfallskvarnar beror dels på den lägre 

kvävetillgängligheten i slammet, men det är också så att den största delen av det 

inkommande kvävet konverteras till kvävgas i det biologiska reningssteget på 

reningsverket. Mycket förloras också till recipient. Dessutom används bara 

cirka hälften av det producerade slammet inom jordbruk, och resten går till 

jordproduktion. Det är också anledningen till att även mängden fosfor som går 

till jordbruk blir lägre för fallet då matavfallskvarnar implementeras. 

 

Figur 7 Ersatt gödsel inom jordbruk. Diagrammet visar att cirka 12 ton kväve/år kan ersättas i 

grundfallet med separat insamling för 5 % av hushållen, men om dessa hushåll övergår till 

matavfallskvarnar, kan bara cirka 0,5 ton kväve/år ersättas. För fosfor kan cirka 2 ton/år 

respektive 1 ton/år ersättas för de två alternativen.  

 

Även i framtiden har biogödsel troligen mer robusta förutsättningar för att bidra 

till näringsåterförsel jämfört med avloppsslam. 
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7.6.2 Kemikalieanvändning 

Kemikalieåtgången för de två alternativen presenteras nedan. På reningsverket 

används järnsulfat för att fälla fosfor, metanol som kolkälla till bakterierna i den 

biologiska processen samt polymer inom förtjockning och sedimentering. 

Järnklorid med 13,8 % masskoncentration antas tillsättas till rötningen i 

biogasanläggningen för alternativet med separat insamling, med dosering i nivå 

med vad Erdirencelebi & Kucukhemek (2018) anger.  

 

 

Figur 8 Kemikalieanvändning. Diagrammet visar den meråtgång av kemikalier som krävs i 

respektive fall.  

Som synes av Figur 8 är kemikalieåtgången betydligt högre för fall 

”matavfallskvarnar” än fall ”separat insamling” helt enkelt för att mer organiskt 

material och näringsämnen kommer till reningsverket och måste tas omhand i 

reningsprocessen.  

7.6.3 Energianvändning 

Energiförbrukningen presenteras nedan. Mängden värme för systemet med 

separat insamling har beräknats baserat på hur mycket värme som krävs för att 

värma matavfallsslurryn från 15 °C till 37 °C. Energiförbrukningen för 

transporter har beräknats för insamling av matavfall, transport mellan 

rötningsanläggning och biogasanläggning samt till jordbruk. För fallet med 

matavfallskvarnar har energiförbrukningen av transporter av slam till jordbruk 

beräknats. I fallet med separat insamling har det antagits att lasten körs i 

lastbilar med 40 tons lastvikt, och i matavfallskvarnsfallet en blandning av 

lastbilar med 40 och 60 tons lastvikt. Lastbilarna med 40 och 60 tons lastvikt 
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har antagits ha en bränsleförbrukning på 3 respektive 4,5 liter per mil. I alla 

fallen har det antagits att bränslet är diesel MK1 (dvs. diesel av miljöklass 1).  

 

 

Figur 9 Energianvändning. Staplar som går uppåt innebär energiförbrukning och omvänt staplar 

som går nedåt betyder att systemet ger tillbaka energi, i båda fallen som biogasproduktion.  

 

Som framgår av Figur 9 ovan blir mängden el väsentligt större för 

matavfallskvarns-alternativet, eftersom processen i reningsverket är elkrävande. 

Mängden producerad biogas blir mycket större för alternativet med separat 

insamling. 

7.6.4 Klimatpåverkan 

Klimatpåverkan för de två alternativen presenteras i Figur 10. Det har antagits 

att all förbrukad el och värme orsakar utsläpp enligt Göteborg Energis 

medelvärden. Använda emissionsfaktorer presenteras i Tabell 17. 

 

Biogas har antagits ersätta fordonsdiesel, vilket leder till en stor mängd 

tillgodoräknade utsläpp. Klimatpåverkande utsläpp (från metan och lustgas) 

från lagring och applicering av slam eller rötrest i jordbruk har inte inkluderats. 
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Tabell 17. Emissionsfaktorer. 

 Emissionsfaktor Referens 

El 58 g CO2e/kWh Göteborgs Energi (2019) 

Värme 73 g CO2e/kWh Göteborgs Energi (2019) 

Järnsulfat 0,303 kg CO2e/kg Pers. komm KRONOS 

TITAN 

Polymer 2,26 kg CO2e/kg Pers. komm BTC Europe 

Järnklorid 0,395 kg CO2e/kg Incopa (2014)  

Metanol (produktion) 0,6 kg CO2e/kg Pers. komm Helm 

Metanol (respiration) 1,375 kg CO2e/kg Beräkning 

Diesel MK1 2,85 kg CO2e/liter Miljöfordon (2020) 

Ersatt biogas 78 g CO2e/MJ Miljöfordon (2020) 

Ersatt N i gödsel 3,86 kg CO2e/kg Jenssen & Kongshaug 

(2003), Pers. komm Yara 

(2013) 

Ersatt P i gödsel 0,51 kg CO2e/kg Jenssen & Kongshaug (2003) 

 

 

 

Figur 10. Klimatpåverkan. Diagrammet visar att klimatpåverkan är tydligt lägre för alternativet 

med separat insamling än det med matavfallskvarnar. 

 

Som framgår av Figur 10 är den dominerande posten för båda alternativen 

biogasproduktionen. Denna är betydligt större för alternativet med separat 

insamling, vilket leder till att detta alternativ får en lägre klimatpåverkan. 

Transporten har högre klimatpåverkan för alternativet med separat insamling, 

men utsläppen från denna post är ändå ganska låga. 
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7.6.5 Slutsats hållbarhetsanalys 

De fyra undersökta parametrarna (ersatt gödsel inom jordbruk, 

kemikalieförbrukning, energianvändning och klimatpåverkan) visar entydigt att 

separat insamling är ett mer hållbart alternativ än matavfallskvarnar. 

Beräkningarna gäller för fallet att 5 % av hushållen inför matavfallskvarnar. Om 

andelen ökas till 20 % matavfallskvarnar är det rimligt att anta att skillnaden 

mellan alternativen blir cirka 4 gånger större.  

7.7 Jämförelse mot miljöbalken och Sveriges 
16 miljömål 
Som nämnts i kapitel 5.1.3 har Kretslopp och vatten under hösten 2020 fått in 

synpunkter från miljöförvaltningen (diarienummer MKN-2020-18499, daterat 

2020-10-16, se bilaga 1) på införande av matavfallskvarnar i Göteborgs Stad. 

Synpunkterna baseras i stort på Naturvårdsverkets allmänna synpunkter på 

matavfallskvarnar och är både detaljerade och övergripande, där de mer 

övergripande berör en förfrågan hur Kretslopp och vatten bedömer införandet 

av matavfallskvarnar jämfört med miljöbalkens krav.  

Miljöförvaltningen framför i sitt dokument att Kretslopp och vatten ”behöver se 

till att frågan är tillräckligt utredd och att införandet kan ske utan ökad risk för 

att olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Man anser vidare att 

Kretslopp och vatten ”behöver visa att miljönyttan med att införa 

matavfallskvarnar är större än de negativa effekterna och att miljöbalkens krav 

efterlevs”. Detta delkapitel avser besvara dessa frågeställningar som berör 

miljöbalken.  

7.7.1 Miljöbalkens krav  

Miljöförvaltningen hänvisar i sitt dokument till följande avsnitt i miljöbalken 

som kan beröra matavfallskvarnar:  

• 15 kap 10 §: Slår fast avfallshierarkin, samt att ”Den behandling av 

avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska 

anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig”.  

 

• 15 kap 11 §: Berör hantering av avfall, övergripande att ”Den som 

hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk 

för skada på människors hälsa eller miljön.” 

 

• 2 kap 2 §: Kapitlet har rubriken Hänsynsregler och innebär att 

verksamheten (Göteborgs Stad) behöver ”skaffa sig den kunskap som 

behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet.”  

 

• 2 kap 3 §: Handlar övergripande om att verksamheten (Göteborgs Stad) 

skall vidta åtgärder för att uppnå det miljöskydd som åsyftas i 2 kap 2 §. 
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7.7.2 Metodik för att besvara miljöförvaltningens synpunkter 

I likhet med all lagtext är miljöbalkens paragrafer skrivna på ett överordnat sätt 

och det är inte helt enkelt att avgöra om man uppfyller kraven eller inte. För att 

konkretisera frågeställningen och kunna svara på frågorna används här Sveriges 

16 miljömål som en grund för bedömningen. Först görs ett urval av dessa 

miljömål och därefter en bedömning av hur miljömålen påverkas av att 

matavfallsinsamling enligt dagens modell (insamling i brun papperspåse) skulle 

övergå till ett system baserat på matavfallskvarnar.  

7.7.3 Sveriges 16 miljömål och koppling till matavfallskvarnar 

Tabell 18 nedan är en bedömning om vilka miljömål som är relevanta att 

bedöma. Om systemgränserna expanderas kommer förmodligen nästan alla 

miljömål att beröras men i detta sammanhang tas bara de miljömål med där man 

kan belägga en primär koppling av förändringen. T.ex. visar 

hållbarhetsanalysen i kapitel 7.6 att en övergång till matavfallskvarnar ger större 

klimatpåverkan, vilket i förlängningen leder till en (sekundär) miljöpåverkan, 

t.ex. påverkan på miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” när växter och djur 

påverkas av ett varmare klimat. Enbart primär påverkan ”klimatpåverkan” tas 

med i analysen, inte den sekundära ”ett rikt växt- och djurliv”.  

Tabell 18. Sveriges 16 miljömål samt bedömning om de berörs av en övergång till 

matavfallskvarnar.  

Miljömål Berörs Berörs ej 

Begränsad klimatpåverkan X  

Frisk luft  X 

Bara naturlig försurning  X 

Giftfri miljö X  

Skyddande ozonskikt  X 

Säker strålmiljö  X 

Ingen övergödning X  

Levande sjöar och vattendrag  X 

Grundvatten av god kvalitet  X 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård  

 X 

Myllrande våtmarker  X 

Levande skogar  X 

Ett rikt odlingslandskap   X 

Storslagen fjällmiljö  X 

God bebyggd miljö X  

Ett rikt växt- och djurliv  X 

 

De miljömål som berörs har följande koppling till en övergång till 

matavfallskvarnar: 

• Begränsad klimatpåverkan – kopplingen är att transportarbetet 

förändras samt förändrad produktion av biogas i de två fallen.  
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• Giftfri miljö – kopplingen innebär att matavfallet kopplas ihop med 

spridningen av avloppsslam.  

 

• Ingen övergödning – kopplingen uppstår genom att det vatten som 

bräddas ute på ledningsnätet är mer näringsrikt på grund av innehållet 

av malt matavfall.  

 

• God bebyggd miljö – kopplingen bygger på delmålet om 

resurshushållning, främst långsiktig försörjning av mikro- och 

makronäringsämnen på en global nivå, men även påverkan på 

förbrukning av insatskemikalier för att rena avloppsvatten.   

7.7.4 Mänsklig hälsa och övergång till matavfallskvarnar 

Ingen tydlig koppling till mänsklig hälsa har kunnat identifieras. Kopplingar i 

marginalen skulle kunna vara arbetsmiljörelaterade, t.ex. påverkan av 

mögelsporer på personal i avfallsbranschen vid insamling av matavfall. Detta är 

ett relativt nytt forskningsområde som för närvarande inte bedöms vara relevant 

i detta sammanhang. Det finns också en ökad risk för svavelväte i 

pumpstationer och ledningar, som kan påverka arbetsmiljön negativt. Detta 

behandlas grundligt i kapitel 7.3. 

En vag koppling till mänsklig hälsa på det psykiska planet kan göras om man 

förutsätter att ett antal individer sätter stort värde i att slippa hantera den bruna 

påsen och istället mata ner matavfallet i vasken till en matavfallskvarn. De 

undersökningar som gjorts visar hög kundnöjdhet i hushåll som har 

matavfallskvarn, men i denna utredning har inte hittats någon undersökning som 

visar vad hushåll skulle välja om de ställdes inför en valsituation av de två 

alternativen.  

Kommunfullmäktiges drivkraft för att tillåta utsläpp av spillvatten från 

matavfallskvarnar är att matavfallsinsamlingen skall öka. Några hushåll som 

idag har blandat avfall kanske kommer välja matavfallskvarn när den 

möjligheten finns, vilket skulle resultera i en ökad matavfallsinsamling, allt 

annat lika. Således skulle även biogasproduktion och växtnäringsåterföring öka, 

men inte i proportion till ökningen av insamlat matavfall. Detta beror på att 

biogasproduktionen blir mindre effektiv och mindre mängd växtnäring återförs 

då det hamnar i avloppsslammet (där återföringsandelen är låg) eller luften (en 

stor del av kvävet avgår till luft i avloppsreningsprocessen).   

7.7.5 Analys av miljömål och övergång till matavfallskvarnar 

Avsnittet nedan fördjupar vad en övergång till matavfallskvarnar skulle 

innebära för de fyra miljömål som filtrerats fram i det inledande avsnittet. 

Innehållet bygger i stora delar på den gjorda hållbarhetsanalysen som redovisas 

i kapitel 7.6, men försöker analysera en övergång till matavfallskvarnar på en 

mer övergripande nivå. I slutet av avsnittet finns en tabell som sammanfattar 

analysen.  
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7.7.5.1 Begränsad klimatpåverkan 

Transportarbetet  

Transportarbete att samla in matavfall skulle kraftigt minska om alla hushåll 

övergick till matavfallskvarnar, eftersom allt matavfall då skulle transporteras 

via avloppssystemet. Även vid en storskalig övergång till matavfallskvarnar, 

t.ex. 20 % eller mer, så skulle en insamlingsbil ändå behöva köra på ordinarie 

rutter och samla in de bruna påsarna från hushåll som inte valt att övergå till 

matavfallskvarnar.  

Insatskemikalier 

Större mängd av insatskemikalier skulle behövas på Ryaverket för att rena bort 

näringsämnen och det organiska material som tillförs Ryaverket via 

matavfallskvarnar. Flertalet av dessa kemikalier har ett ursprung från fossila 

källor, t.ex. metanol. Avloppsreningsverk i Sverige försöker hitta ”grön” 

metanol och andra förnyelsebara kemikalier, men det är ofta brist på dessa samt 

att de betingar ett högre pris.  

Biogasproduktion  

Den tredje och dominerande effekten av en övergång skulle vara betydande 

minskning av biogasproduktionen jämfört med separat insamling av matavfall, 

eftersom denna inte blir lika effektiv då matavfallet samlas in via 

matavfallskvarnar. Undanträngningseffekten som denna biogas innebär skulle 

då gå förlorad, dvs. diesel och bensin skulle förbrukas istället.  

7.7.5.2 Giftfri miljö 

Generellt 

Det är av betydande vikt att näringsämnen cirkuleras från urban miljö till 

produktiv åkermark, för att röra sig mot cirkulär ekonomi. Miljömålet ”giftfri 

miljö” handlar om att kretsloppen i möjligaste skall ”avgiftas”. T.ex. försvåras 

materialåtervinningen av plast av att vissa plaster innehåller mjukgörare som 

kan vara olika typer av hormonstörande ftalater mm. När plasten sedan 

återvinns sprids dessa ftalater ut på ett okontrollerat sätt i den återvunna plasten.  

Tillämpning på matavfallskvarnar 

Ett liknande resonemang kan identifieras vid övergången till matavfallskvarnar. 

Det innebär att växtnäring av ”av livsmedelskvalitet” i form av 

makronäringsämnen (kväve, fosfor, kalium) och mikronäringsämnen samt 

organiskt material kommer att blandas med avloppsvattnet på väg ut från 

respektive hushåll och föras till avloppsreningsverket. Problemet är att denna 

relativt rena växtnäring från köket då hamnar i hamnar i avloppsslammet som 

också är kontaminerat med oönskade organiska föroreningar och metaller. 

Dessa kommer i huvudsak från medicinrester som passerat människokroppen 

och hamnat i avloppet, och diffusa utsläpp av föroreningar från trafiken i urban 

miljö (oljor, metaller från bromsar, däckslitage m.m.) som transporteras till 

avloppsreningsverket via dagvattensystemet om det inte är frikopplat från detta, 

vilket det ofta inte är.  

Kontentan av ovanstående är att växtnäring av hög kvalitet (matavfall) blandas 

med växtnäring av lägre kvalitet (avloppsslam) vilket gör att den slutliga 
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mängden av växtnäring av lägre kvalitet ökar på bekostnad av mängden 

växtnäring av högre kvalitet.  

7.7.5.3 Ingen övergödning 

Som påpekades tidigare i avsnittet så är avloppsvatten från ett hushåll med 

matavfallskvarn mer näringsrikt än ”normalt” avloppsvatten. När bräddning 

sker från ledningsnätet kommer den utsläppta mängden näring att öka. Detta 

behandlas i detalj i kapitel 7.3.  

7.7.5.4 God bebyggd miljö  

Generellt 

I detta miljömål ingår preciseringarna: 

• hushållning med energi och naturresurser  

• hållbar avfallshantering 

I växtnäringssammanhang (läs avloppsslam) ställs detta miljömål ofta mot 

miljömålet ”giftfri miljö” eftersom ”god bebyggd miljö” vill tillvarata resursen 

avloppsslam och återföra den till produktiv åkermark, men där miljömålet 

”giftfri miljö” strävar efter att motverka detta, om inte slammet genomgår 

rening så att bara växtnäringen återförs.  

Tillämpning på matavfallskvarnar 

Kopplingen till en övergång till matavfallskvarnar är att relativt ren växtnäring 

(se föregående avsnitt) blandas med avloppsslam och man får en större mängd 

växtnäring av lägre kvalitet i form av avloppsslam. En viktig skillnad mellan 

biogödsel och avloppsslam är också att den förstnämnda är ett s.k. 

fullgödselmedel som innehåller alla näringsämnen som grödorna behöver, och 

den senare innehåller huvudsakligen fosfor. Avloppsslam innehåller visserligen 

också kväve, men i betydligt mindre mängd eftersom avloppsreningsverkets 

huvuduppgift är att rena bort inkommande kväve genom 

nitrifikation/denitrifikation, dvs. det återgår till luften i form av kvävgas och till 

recipienten. 

Om matavfallet samlas in separat och blir biogas och biogödsel, kommer stor 

andel av växtnäringen i matavfallet återföras eftersom den bildade biogödseln är 

ett attraktivt organiskt gödselmedel. Då matavfallskvarnar används kommer 

växtnäringen (mest fosfor) att hamna i slammet, som återförs till ca 30 %. 

Regelverket för avloppsslam håller också på att ses över där det finns två 

huvudalternativ (SOU 2020:3):  

1) Förbjud slamspridning, och inför obligatorisk fosforåtervinning 

2) Tillåt viss slamspridning, och inför obligatorisk fosforåtervinning.  

Användning av avloppsslam på åkermark har varit en livligt debatterad fråga i 

drygt 30 år med många intressenter. Återföring av växtnäring i form av 

biogödsel (från insamling av matavfall via brun påse) har pågått i cirka 20 år 

och har varit helt okontroversiellt. Mindre mängd recirkulerad växtnäring från 

urban miljö till produktiv åkermark innebär att mer råfosfat och kalium måste 
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brytas i dagbrott samt att naturgas åtgår för fixering av luftkväve till 

mineralgödselkväve.  

7.7.5.5 Sammanfattning av påverkan på miljömålen 

Nedanstående Tabell 19 visar en sammanfattning av ovanstående analys av vad 

ett införande av matavfallskvarnar skulle innebära för om vi närmar oss eller 

fjärmar oss från Sveriges miljömål.  

Tabell 19. Sammanfattning av införande av matavfallskvarnar och miljömålen 

Miljömål Närmar sig 

miljömålet 

Avlägsnar sig från miljömålet 

Begränsad 

klimatpåverkan 

- Större förbrukning av i huvudsak 

fossila insatskemikalier för att rena 

avloppsvatten 

Betydande minskning av 

biogasproduktion 

Giftfri miljö - Inblandningen av matavfall i 

avloppssystemet innebär att en större 

mängd växtnäring av låg kvalitet 

skapas (avloppsslam) på bekostnad av 

mängden växtnäring av hög kvalitet 

(biogödsel) som minskar.  

Ingen övergödning - Avloppsvattnet i ett system med 

matavfallskvarnar kommer att vara 

mer näringsrikt, och öka problemen 

med övergödning vid bräddning från 

ledningsnätet.  

God bebyggd miljö  - Lägre grad av resurshushållning av 

växtnäringsämnen;  

fosfor för att återföringen av 

avloppsslam är lägre än biogödsel, 

samt har en osäker framtid,  

kväve p.g.a. att den försvinner till 

recipienten och luften i 

avloppsreningsverket.  

7.7.6 Slutsats av jämförelse mot miljöbalken 

Miljöbalkens 15 kap §10 anger att den behandling av avfallet skall väljas, som 

bäst skyddar människors hälsa och miljö som helhet. Någon tydlig påverkan på 

mänsklig hälsa har inte kunnat visas. Analysen visar att införande av 

matavfallskvarnar i Göteborgs Stads matavfallssystem berör fyra miljömål. 

Införandet av matavfallskvarnar skulle innebära att vi avlägsnar oss på ett 

tydligt sätt från samtliga av dessa fyra miljömål.  

Kretslopp och vatten anser att frågan nu är tillräckligt utredd, samt att Kretslopp 

och vatten inte kan visa att ”miljönyttan med att införa matavfallskvarnar är 

större än de negativa effekterna och att miljöbalkens krav efterlevs”. 
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1 Sammanfattning 
Beslut om Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 

fattades i Kommunfullmäktige 23 maj 2019. Syftet med programmet är 

att förena nämnder och styrelser kring gemensamma mål och strategier för att 

stärka stadens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att 

utföra och utveckla stadens verksamheter. I programmet finns tre mål och åtta 

strategier.  

 

För att få en djupare bild av var vi befinner oss än vad uppföljningen av 

indikatorerna ger, beslutade SLK att under 2021 genomföra en 

halvtidsuppföljning av programmet för attraktiv arbetsgivare. 

Uppföljningen ska också undersöka om programmet har haft någon effekt, 

stötta förvaltningar och bolag i förändrings- och utvecklingsarbetet samt lyfta 

fram goda exempel och sprida dessa. Vidare är syftet också att få underlag för 

det fortsatta programarbetet och vad som behöver förstärkas både under 

programperioden och efter 2023 samt att identifiera eventuella möjligheter och 

hinder för arbete enligt programmet.  

 

Uppföljningen har skett i dialogform där HR-chef och i de flesta fall även 

förvaltningscontroller eller annan relevant funktion inom respektive förvaltning 

eller bolag medverkat. Ett urval gjordes av vilka förvaltningar och bolag som 

skulle ingå i uppföljningen (bilaga 1). I urvalet var det viktigt att spegla stadens 

bredd och mångfald. ¨ 

 

Utifrån resultatet bedöms arbetet inom målområde 1, ”Vi är stolta över den 

nytta vi gör för dem vi är till för”, vara på rätt väg, men målet är inte uppfyllt. 

Många förvaltningar och bolag uppger att de under programtiden har arbetat 

med struktur och ledning. Kultur samt medarbetarskap är något som många 

beskriver att de kommer att arbeta med framöver.  

Flera lyfter frågan om målkonflikter mellan förvaltningar och/eller bolag som 

hindrar samarbete och med det ett effektivt arbetssätt som tillvaratar kompetens 

samt möjligheten till en god arbetsmiljö.   

 
Målområde 2, ”Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa 

utvecklas”, är inte uppfyllt helt utifrån strategierna, men bedöms vara det 

målområde där arbetet har kommit längst. Stadens arbetsmiljöarbete beskrivs av 

många som välfungerande. Förvaltningarna och bolagen tycker också att det 

arbete som gjorts kring kränkande särbehandling har varit bra. Kunskaper om 

att leda i förändring är ett område som behöver stärkas i takt med de allt 

snabbare förändringar både intern och i omvärlden. Detta beskrivs bli allt 

viktigare framöver för såväl chefer som medarbetare.  

 

Målområde 3, ”Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare”, bedöms 

vara det målområde där det är längst kvar innan det kan anses uppfyllt. Även 

här har arbetet kommit en bit på vägen inom vissa delar, bland annat 

introduktionen för nyanställda, men det är lång väg kvar inom andra områden. 

Särskilt gäller detta den långsiktiga planeringen för kompetensförsörjning. 

Det är få som konkretiserar arbetet kring den strategiska 

kompetensförsörjningen och det är istället ofta kortsiktiga frågor som till 

exempel hur man når svårrekryterade yrkesgrupper som är i fokus.  

 

Utifrån programmets indikatorer har en positiv förändring skett, men 

målvärdena är inte uppnådda. De indikatorer som inte förändrats i önskad 
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riktning är frisknärvaro och sjukfrånvaro vilket till stor del beror på restriktioner 

kopplat till pandemin under 2020–21. När det gäller indexet ”attraktiv 

arbetsgivare” i chefsenkäten samt upplevd utsatthet för kränkande 

särbehandling/mobbing i arbetet av chef, är värdena oförändrade jämfört med 

2018. 

 

Slutsatsen är att målen inte är uppfyllda, men att mycket arbete pågår i rätt 

riktning. En rad åtgärder har genomförts lokalt och centralt och programmet 

bidrar med en plattform och ett stöd som underlättar utvecklingen inom 

förvaltningar och bolag. Det är viktigt att fortsätta påtala vikten av att 

programmet för attraktiv arbetsgivare inte är ett HR-program, utan att det är 

verksamheten och dess utveckling som är i fokus. 

 

Inom ramen för arbetet med uppföljningen, har några hinder för att utföra 

arbetet i enlighet med programmet, identifierats. Dessa är bland annat 

pandemin, målkonflikter samt mängden program.  

 
Under den återstående programperioden bedöms att fokus bör vara på att 

bibehålla och fortsätta med de arbeten som pågår inom målområde 1 och 2 samt 

att utveckla och starta upp insatser främst inom målområde 3, framför allt 

rörande den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det finns också några frågor 

som bör tas omhand vid en eventuell justering av programmet när programtiden 

är slut, så som lokalförsörjning, innovationskultur och digitalisering.  
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2 Inledning och bakgrund 
Beslut om Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 

fattades i Kommunfullmäktige 23 maj 2019. Syftet med programmet är 

att förena nämnder och styrelser kring gemensamma mål och strategier för att 

stärka stadens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att 

utföra och utveckla stadens verksamheter.  

 

Programmet är indelat i tre mål. Två av målen handlar om styrning och ledning 

samt att ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar och verktyg så att 

kompetenser, arbetsinsats och engagemang tas till vara. Det tredje målet handlar 

om att kontinuerligt arbeta för att verksamheten har tillgång till den kompetens 

som krävs för att utföra uppdragen med goda resultat.  

 

 

Arbetet med att utveckla styrning och ledning involverar alla – från politik till 

chef och medarbetare. Samtidigt som behoven har identifierats finns inte alla 

svar på hur utvecklingen ska gå till. Strategierna för det första målet i 

programmet är därför övergripande och kräver mer av dialog och samordning 

för att leda till önskad förändring.   

 

För att stärka stadens arbetsmiljöarbete och genomföra insatser som direkt 

handlar om att förbättra stadens attraktivitet som arbetsgivare (mål 2 och 3) 

finns betydligt mer erfarenhet och framgångsrika beprövade metoder att hämta 

aktiviteter från. Dessa två mål i programmet är därför mer konkreta.  

 

En grundförutsättning för att nå målen i programmet är att  

stadsledningskontoret säkerställer att ledning och styrning av programmet sker 

centralt. Förvaltnings- och bolagschefsgruppen har en avgörande roll för 

programmets måluppfyllelse. Varje verksamhetsområde behöver samordna sig 

kring strategierna. I de fall då verksamhetsområdet spänner över flera 

förvaltningar och/eller bolag ökar kraven på en strategisk samordning som är 

förankrad i styrning, såväl från den politiska ledningen som till närmaste chef.  

 

Stadsledningskontoret har det huvudsakliga ansvaret för uppföljning av 

Program för attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten är att uppföljningen 

sker med befintliga metoder och indikatorer, inte genom att addera nya. Av 

de indikatorer som har valts är flera hämtade från medarbetarenkäten. 

Alla indikatorer ska uppnås på en övergripande nivå för Göteborgs Stad, men 

riktningen gäller för samtliga förvaltningar och bolag.   
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2.1 Syfte 
Syftet med att göra en halvtidsuppföljning av programmet är: 

• Att genom en kvalitativ uppföljning få en djupare förståelse av var vi 

befinner oss och om programmet har haft någon effekt., än vad 

uppföljningen av indikatorerna kan ge. 

• Stötta förvaltningar och bolag i förändrings- och utvecklingsarbetet. 

• Lyfta fram goda exempel och sprida dessa. 

• Få underlag för det fortsatta programarbetet och vad som behöver 

förstärkas både under programperioden och efter programtidens slut 

2023. 

• Identifiera eventuella möjligheter och hinder för arbete enligt 

programmet.  

2.2 Metod 
Uppföljningen har genomförts av stadsledningskontoret och avser hela 

programmet. Uppföljningen har skett i dialogform där HR-chef och i de flesta 

fall har även förvaltningscontroller eller annan relevant funktion inom 

respektive förvaltning eller bolag medverkat. Dialogmötena har genomförts 

under mars-september 2021. Samtalet utgick från ett antal övergripande frågor:   

 

1. Hur har ni arbetat med programmet? 

• Har vissa strategier varit viktigare/fått större utrymme än andra? Om ja, 

varför? 

• Vad ser ni för resultat och effekter av det arbete ni gjort i 

verksamheten?  

• Hur märks dessa effekter för dem vi finns till för? 

• Beskriv er förändringsresa eller den förflyttning ni gjort så här långt.  

• Har programmet varit till hjälp eller försvårat ert förändringsarbete? På 

vilket sätt? 

 

2. Är det något ni velat göra eller förändra men som inte blivit av?  

• Vad beror det på? 

• Vad ser ni för hinder och möjligheter i det fortsatta arbetet? 

 

Förutom dialog med förvaltningar och bolag, kompletteras rapporten med 

uppföljning av indikatorer samt rapportering av de centrala projekt som pågått 

under programperioden. 

2.3 Urval 
Ett urval har gjorts av vilka förvaltningar och bolag som ingår i uppföljningen. I 

urvalet har det varit viktigt att spegla stadens bredd och mångfald och följande 

principer har använts: 

• Både förvaltningar och bolag 

• Både stora och små organisationer (antal medarbetare) 

• Samtliga verksamheter med fler än 5 000 medarbetare 

• Verksamheter som arbetar brukarnära  

• Verksamheter som är tjänstemannaorienterad 

 

Urvalet av förvaltningar och bolag presenteras i bilaga 1. 
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3 Resultat 
Utmaningen med att vara en attraktiv arbetsgivare ser olika ut och är i 

varierande grad aktuellt för olika förvaltningar och bolag. Verksamheterna inom 

staden ser mycket olika ut och bland annat storlek, yrkesgrupper och 

personalsammansättning påverkar. 

 

Nedan presenteras vad som framkom i dialogen med förvaltningar och bolag, 

utifrån de frågor dialogen utgick ifrån.  

3.1 Hur har ni arbetat med programmet? 
 

Både förvaltningar och bolag uppger att de har integrerat programmet i redan 

befintliga styrsystem, så som affärsplan, förvaltningsplan eller verksamhetsplan. 

Arbetet har i många fall påbörjats innan programmet var beslutat och upplevs 

ha gått hand i hand med det som var planerat i övrigt. Många uppger också att 

mål och strategier är sådant som är känt i verksamheten, kanske mer än själva 

programmet i sig.  

 

Få har lyft fram just Programmet för attraktiv arbetsgivare som ett av de 

viktigaste programmen att arbeta med, men de förvaltningar och bolag som har 

deltagit i uppföljningen har använt det som ett sätt att säkerställa att de är på rätt 

väg och att de inte missar något. Programmet har på så sätt varit ett sätt att 

kvalitetssäkra att det, främst genom strategierna, finns ett fokus på det som 

behöver förändras. Frågorna som programmet berör finns med i de metoder och 

system, bland annat för uppföljning, som redan används. Någon menar 

exempelvis att arbetet med programmet ska in i det ordinarie arbetet för det är 

då det också blir verkligt. En annan förvaltning beskriver det som att 

verkligheten har styrt dem, snarare än programmets mål och strategier.  

 

Några uppger att programmet är till för hela förvaltningen och att 

förvaltningsledningen styr bland annat utifrån programmets strategier och mål. 

Andra menar att det är inom HR som arbetet till största del sker, delvis genom 

att bevaka att programmets olika delar omhändertas. 

 

Framtidenkoncernen har arbetat på ett tydligt sätt med att integrera programmet 

med den koncerngemensamma affärsplanen som gäller alla nio bolagen inom 

koncernen. Dotterbolagen tar inte fram egna affärsplaner utan har en 

verksamhetsplan som brutits ned från den koncerngemensamma affärsplanen. 

Framtiden upplever att det på så sätt blir en tydlig styrning, ledning och 

samarbete kring detta. Inom koncernen är attraktiv arbetsgivare ett av sex 

målområden. En av de delar som stärktes upp i bolagets senaste plan handlar 

om kompetensförsörjning, utveckla rollerna samt tänka nytt, exempelvis utifrån 

vad målet för kärnverksamheten kommer att innebära för bolagets yrkesroller 

särskilt efter pandemin.  

 

De förvaltningar som har bildats under programtidens gång (Äldre samt vård- 

och omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för funktionsstöd samt 

Socialförvaltning Hisingen) beskriver till viss del att de utgått från andra 

styrande faktorer under uppstarten så som lagar, förordningar och utredningar. 

Strategier som liknar programmets finns med, men är utformade utifrån andra 

styrformer än Programmet för attraktiv arbetsgivare. Inom Förvaltningen för 
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funktionsstöd har programmet tydligt varit med under arbetet med att bygga den 

nya förvaltningen och såväl innan som efter omorganisationen har programmet 

varit uppe för dialog på olika sätt.  

 

Några av de förvaltningar och bolag som har varit involverade inom projektet 

Kompetensförsörjning Tillsammans1 lyfter detta som ett sätt att visa på att de 

har arbetat med programmet. Projektet var ett fristående arbete men syftet var 

tydligt var kopplat till kompetensförsörjningsområdet.  

 

Flera förvaltningar och bolag lyfter också kommunikation som en viktig faktor i 

arbetet med programmet. Att samla medarbetare för att kommunicera brett och 

tydligt, samt att koppla ihop det med verksamhetens uppdrag lyfts som goda 

exempel. Att medarbetare får höra att verksamheten är attraktiv, att den syns 

och hörs på ett bra sätt, uppges ge positiva effekter.   

 
1 Ett projekt som drevs 2018-2020 av fjorton förvaltningar och bolag inom stadsutveckling som 

hade en gemensam kompetensförsörjningsutmaning i att rekrytera ”konkurrensutsatt teknisk 
kompetens” till stadens många stadsutvecklingsprojekt. Slutrapport, Fastighetskontoret Dnr 2047/19 
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 Har vissa strategier varit viktigare/fått större utrymme än 

andra? Om ja, varför? 

Ingen förvaltning eller bolag har uppgett att de aktivt valt bort någon strategi. 

Flera uppger att de arbetar aktivt inom alla målområden, medan andra har 

prioriterat utifrån det arbete som redan pågår, eller utifrån omvärldens 

förändringar. 

 

3.1.1.1 Målområde 1 – Vi är stolta över den nytta vi gör för de vi är till för 

 

 
 

Flera förvaltningar och några bolag beskriver att ledning och styrning samt 

grunduppdraget har varit i fokus under programmets första år. I förhållande till 

den politiska styrningen har det bland annat handlat om att förtydliga, prioritera 

och rensa i uppdragen, men styrningen upplevs ha förbättrats på alla nivåer i 

organisationen. Någon förvaltning beskriver att de kopplar samman 

styrning och ledning i grunduppdraget med arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning för att se leverans i dessa. De upplever att det här är den 

viktigaste strategin och att det har blivit en hävstång i mål två och mål 

tre. Någon förvaltning har också uppmärksammat vikten av en hållbar kravbild. 

De menar att det idag ställs många krav, allt ifrån att inflödet av politiska 

uppdrag är stort till krav på uppföljning. Det finns flera förvaltningar och bolag 

som uppger att det kan finnas svårigheter att nå upp till kraven utifrån den 

kompetens och de resurser som finns att tillgå. 

 

Några bolag och förvaltningar har arbetat med utgångspunkt i det reglemente 

och de lagar som styr arbetet, för att skapa en tydlig styrmodell. Detta har sedan 
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kopplats till vart verksamheten ska, både utifrån den politiska styrningen och 

uppdraget som sådant. Många har också lyft fram vikten av att arbeta samman 

struktur och kultur för att på så sätt visa på riktningen. Ett par förvaltningar har 

genomfört organisationsförändringar, bland annat utifrån stödfunktionerna, och 

testat på nya arbetssätt i form av piloter. Ett exempel är Park och 

naturförvaltningen som behövde effektivisera skötseluppdraget. Genom att slå 

ihop två avdelningar har de fick de en förbättrad beställningsprocess och 

effekten att uppdragen utförs mer effektivt. En bättre förståelse finns nu mellan 

de som beställer och utför och varför saker görs på ett visst sätt.  

 

Många beskriver att de har arbetat med chefers förutsättningar att leda det 

dagliga arbetet. En förvaltning beskriver den här frågan som navet i vardagen 

och att det handlar om inflytande, möjlighet till återhämtning och 

arbetsbelastning. Att organisera sig på ett annat sätt, införa fler chefsled, att 

tydliggöra chefens roll, förstärka det administrativa stödet och tillhandahålla 

utbildning för att säkerställa att kunskap om olika områden inom ledarskapet 

finns, är andra förslag på åtgärder och insatser.  Flera bolag och förvaltningar 

beskriver att de har skapat och etablerat nätverk för chefer på olika 

nivåer.  Några bolag har ett målvärde för antal medarbetare per chef. Andra 

arbetar med ledarskapsmodellen det utvecklande ledarskapet (UL), som flera 

tycker stämmer väl överens med tillitsbaserat ledarskap. Vissa lyfter vikten av 

att ha en ledarskapsfilosofi och ser det som en framgångsfaktor. Några tar också 

upp att det är svårt att förstå vad staden vill ha för ledarskap.  

 

Flera bolag nämner att de arbetat med medarbetarskapet. Göteborg & Co 

beskriver bland annat att de skapar tydlighet med ett system kopplat till 

kompetensutveckling. Där finns det bland annat en centralt avsatt pott med 

ekonomiska medel som utgår ifrån vad som ska prioriteras under året samt 

möjliggör en uppföljning för cheferna i utvecklingssamtalet. Resultat märks 

bland annat i de mätningar av arbetsmiljön som genomförs inom bolaget.  

 
Kopplat till medarbetarskapet är det flera förvaltningar och bolag som nämner 

kommunikation som en viktig insats för att skapa delaktighet och ge 

information till medarbetarna, gärna vid samma tillfälle. Bland annat nämns 

detta i förhållande till de omställningar som många förvaltningar och bolag gått 

igenom under åren. Ett exempel är att skapa gemensamma mötesarenor utifrån 

aspekter som kvalitet och effektivitet. 

  

Socialförvaltning Hisingen beskriver ett forum som de kallar medarbetarnära 

ledning. Där inkluderas ekonomi, HR, processledare och utvecklingsledare. Här 

bryter de chefsledskommunikationen till förmån för snabb kommunikation som 

når ut bredare. Det ger också en möjlighet att förstå att alla har ansvar för 

helheten och det kan tydliggöras att när någon har framgång har alla framgång.  

 

Några förvaltningar tycker att medarbetarskapet är något som behöver 

diskuteras mer och upplever att det inte finns så mycket skrivet om till exempel 

hur man som medarbetare ska förhålla sig till sitt jobb, rättigheter och 

skyldigheter i medarbetarskapet med mera. Det upplevs viktigt att synliggöra 

medarbetarna, då det är de som får arbetet att hända.  

En förvaltning tar upp svårigheten med att vara geografiskt utspridda, vilket 

försvårar förutsättningarna för ett likartat medarbetarskap. Vikten att prata om 

och stärka medarbetarskapet kopplas till tillit och förtroende – att det som 

rapporteras in genom till exempel medarbetarenkäten, tas om hand i 

organisationen. Det är inte alltid tydligt att och i så fall på vilket sätt 

medarbetarnas synpunkter omhändertas. 
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Många tar upp arbetet med organisationskultur som en prioriterad fråga som 

står högt upp på dagordningen. De beskriver till exempel insatser som 

mångfaldsgrupper, hur praktikanter och sommarjobbare tas in i verksamheten 

till exempel via jobbsprånget. Någon förvaltning berättar om att de har 

genomfört arbete på avdelningsnivå kring olika beteendeförändringar och hur 

de bemöter varandra. Här hålls bland annat möten med skyddsombuden för att 

fånga upp vad de har fått till sig och de har även haft arbete i 

förvaltningsledningen kring vilka områden som behöver hanteras. Ett par 

förvaltningar och bolag som har arbetat mycket med kultur och värdegrund, 

uppger att de var tvungna att pausa arbetet 2020 på grund av pandemin. 

 

Bland annat Stadsbyggnadskontoret arbetar från 2019 med årsvisa delmål 

kopplat till organisationskulturen. Utifrån stadens förhållningssätt har de tagit 

fram en värdegrund som handlar mer om beteenden. Alla medarbetare har varit 

delaktiga i framtagandet genom workshops, tvärgrupper och APT. 

Utgångspunkten i de årsvisa delmålen är stadens förhållningssätt och kultur. 

Förvaltningen arbetar bland annat med en måltrappa med riktning mot 2025. 

För varje trappsteg identifieras vad som behöver vara på plats för att ta 

ytterligare steg och på så sätt tydliggöra vad som behöver göras för att nå 

målen.  Det här är ett exempel på ett arbete som inte startades i och med 

programmet, men som har starka kopplingar till målområde 1 där förvaltningen 

har inspirerats av programmets delar och mål för att koppla samman med arbete 

som pågår.  

 

Ett annat exempel är Kretslopp och vattenförvaltningen som berättar att de 

tidigt har arbetat med organisationskultur genom att använda sig av storytelling 

framför allt i förhållande till stadens förhållningssätt som handlar om att arbeta 

tillsammans.  Inom arbetet kring kulturförändringen har förvaltningen arbetat 

med ledningsgruppsutveckling, workshops, studiebesök, arbetsgrupper och 

dialogrundor kring förändringar vilket handlar om att ha en öppen dialog om 

hur medarbetare och chef upplevde förändringen. 
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3.1.1.2 Målområde 2 - Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa 

utvecklas 

 
De flesta förvaltningar och bolag anser att de har ett väl fungerande 

arbetsmiljöarbete. Det finns ändå flera utmaningar inom området, som ser olika 

ut för respektive verksamhet. För vissa handlar utmaningen om att medarbetare 

och chefer har en hög arbetsbelastning och hos andra att sjukfrånvaron är hög. 

Balansen mellan arbetsliv och privatliv är en annan fråga som diskuteras och 

där ledningen är en viktig förebild i att till exempel inte ta telefonsamtal på 

kvällen.  

 

Att på ett systematiskt sätt arbeta med arbetsmiljön är en fråga som har 

prioriterats på flera ställen. Genom att strukturera upp arbetet utifrån det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt att förenkla arbetet för att 

underlätta till exempel för cheferna. Det handlar bland annat om att förtydliga 

vad Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap 

betyder för respektive förvaltning och bolag samt att centralt skapa 

gemensamma styr- och stödrutiner som gör att alla inte behöver ha egna rutiner. 

Ett bolag lyfter också upp den digitala miljön som ett utvecklingsområde inom 

arbetsmiljö. 

 

Park och naturförvaltningen uppger att de tidigare har haft stort fokus på fysiska 

arbetsmiljöfrågor och där görs numera också en organisatorisk arbetsmiljörond 

bland annat utifrån medarbetarenkäten. Det görs också en handlingsplan kopplat 

till chefsenkäten utifrån den organisatoriska arbetsmiljön. 

 
Flera bolag och förvaltningar använder sig av så kallade pulsmätningar och 

upplever metoden som bra. Det har bland annat underlättat för cheferna att lyfta 

frågorna och i vissa verksamheter kan medarbetare ställa frågor till HR 

anonymt. 
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Flera har också tagit upp hur arbetet med trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling bedrivs. Utbildningar i metoden Faktaundersökning, 

en etablerad teknik för att utreda kränkningar i arbetslivet, har erbjudits 

förvaltningar och anses vara en positiv insats. Kulturförvaltningen beskriver att 

de har utvecklat tydligare rutiner för att förebygga kränkande särbehandling. 

Förvaltningen har erbjudit externa stödinsatser för chefer, chefsgrupper och 

andra interna grupper kopplat till frågor som samarbete, feedback och en robust 

samverkan. Inom Förvaltningen för funktionsstöd har man inkluderat 

diskrimineringsgrunderna i arbetsmiljöronden. 

 

Ett par förvaltningar tar upp att yrkeslivet idag innebär förändring och att de 

därför har valt att prioritera arbete kring förändringsledning och 

förändringsarbete. Bland annat har insatser för chefer i förändringsledning och 

insats för alla medarbetare genomförts, där frågan om ”hur reagerar jag i 

förändring och vad innebär det”, har varit central. Det finns också exempel på 

förvaltningar som arbetar med att stärka sin förmåga att leda verksamheten, sig 

själva och andra i förändring, genom att skapa tydlighet i verksamhetsplan och 

budgetarbetet. 

 

 

3.1.1.3 Målområde 3 – Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare 

 

 

 
  

Många beskriver att målområde 3 är det som håller ihop själva programmet och 

att det på ett tydligt sätt beskriver hur arbetet ska genomföras. Några 

förvaltningar tar upp strategierna inom målområdet som några av de som de 

fokuserat mest på. Det handlar då till exempel om att verksamhetsutveckling 

och kompetensförsörjningsplanering ska samordnas så att det hänger ihop.  
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Förvaltningen för demokrati och medborgarservice berättar att de, kopplat till 

sin interna omorganisation, har haft med och dockat in programmet, bland annat 

genom att hitta former för att använda kompetens effektivt. De vill jobba som 

en förvaltning och nu samlar de kompetens utifrån målgrupper och att de ser att 

de behöver bli ännu spetsigare i analys och metoder för att stötta stadens 

verksamheter.  

 

Förskoleförvaltningen uppger att de har arbetat med karriärtrappor för 

förskollärare och barnskötare samt “en väg in”. Där har HR kontakter med 

Göteborgs Universitet (GU) och andra utbildningssamordnare. Samarbete med 

Göteborgsregionen (GR) innefattar bland annat också validering till barnskötare 

och införandet av en ny yrkesroll. De har också påverkat GU i branschråd och 

utbildningschefsnätverk, till att det nu, med hjälp av validering och 

distansundervisning, finns en alternativ utbildningsväg till förskollärare för de 

som redan arbetar i branschen. Trots att detta har gett ett ökat söktryck uppger 

Förskoleförvaltningen att antalet sökande ändå för lågt utifrån vad 

förvaltningens behov.   

 

Framför allt de mindre förvaltningarna och bolagen, lyfter arbetet med 

lönebildning på olika sätt där konkurrenskraftiga löner är en återkommande 

fråga. Detta är något de hänvisar till i det löpande arbetet eller arbeten som 

pågått i många års tid där det nu upplever att de börjar se resultat.  

 

Kretslopp och vattenförvaltningen upplever att de har kommit en bra bit på väg 

med arbetet kring kompetensförsörjning. Idag kompetensplanerar de kopplat till 

uppdraget och tittar på hur de behöver bemanna framöver och har också en 

koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet. De pratar också mer aktivt om 

den nytta de gör både på stadennivå och på nationell nivå och prövar också ett 

”lärlingsprogram” i egen regi. Förvaltningen kommer att ta emot 

rörläggarlärlingar och under våren 2021 har de fått sin första lärling.  

 

Inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har en 

kompetensförsörjningskartläggning genomförts som tydliggör att 

kompetensförsörjningsarbetet är en ledningsprocess som är viktig för att 

personalen ska vara på plats och kunna leverera tjänsterna. Utifrån 

kartläggningen tydliggörs också från högsta ledning att kompetensförsörjning 

inte är en HR-fråga, utan att det är en viktig fråga för hela förvaltningen. 

 

Flera förvaltningar och bolag nämner arbetet med att få till en bra introduktion 

av nya medarbetare och chefer. Inom det här området är det flera som upplever 

att det finns arbete kvar att göra. Någon förvaltning beskriver att de gör 

kompetensförsörjningsplaner per avdelning, där de utgår från hur framtiden ser 

ut samt möjligheterna att kompetensförsörja verksamheten. Employer branding, 

det vill säga stadens arbete med att bygga och stärka arbetsgivarvarumärket mot 

såväl jobbsökare som redan anställda, är också något flera lyfter upp och då 

kopplat till deltagande på mässor, möta studenter och elever och liknande.  

 

Förvaltningen för funktionsstöd tar bland annat upp att en av deras viktiga 

strategier är hållbar bemanning. Bland annat handlar en fråga om vikten av att 

personalen kan jobba över avdelningsgränserna. De beskriver också att det finns 

en tydlighet där kompetensförsörjning knyter an i verksamheten. genom att 

tillföra specialkompetens inom funktionshinder till den enhet med HR-

specialister som arbetar med kompetensförsörjning. Här ska förvaltningen titta 

närmare på vad de behöver för kompetens utifrån hur verksamheten ser ut och 

vad medarbetarna möter i vardagen. Förvaltningen behöver bland annat göra en 
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egen rekryteringsanalys och de arbetar också nära Arbetsmarknad och 

vuxenutbildningsförvaltningen för att möta behoven. Vidare görs en 

kompetensinventering där de har tagit fram en lista kring vilka 

kompetenshöjande insatser som behöver göras och nu görs en inventering kring 

vem som behöver utbildning för att höja eller stärka sin kompetens samt vad 

som behövs vid en rekrytering.  
 

Kopplingen till digitaliseringen är något som lyfts framför allt inom 

stadsutvecklingsområdet. Upplevelsen är att staden inte alltid hänger med i den 

digitala utvecklingen bland annat vad gäller vissa specifika program. När 

digitaliseringen tar sig in i den direkta verksamheten med kund/elev/brukare tar 

det också tid att lära sig och påverkar förvaltningen på olika sätt. 

      

 Vad ser ni för resultat och effekter av det arbete ni gjort i 

verksamheten?  

Generellt har det varit svårt att beskriva resultat och effekter av det arbete som 

har gjorts inom förvaltningar och bolag och det uppges att det är svårt att mäta 

resultaten. Några beskriver också att det är svårt att veta vad som har förändrats 

utifrån eget internt arbete och vad som påverkats av omvärlden. De resultat och 

effekter som beskrivs nedan är därför effekter som påverkar programmet, men 

det är oklart om det är ett direkt resultat som beror på insatser som genomförs 

inom ramen för programmet. 

 

Flera förvaltningar och bolag uppger att Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) är ett sätt att mäta effekten av arbetet med programmet. Andra tycker att 

medarbetarenkäten som helhet är ett för trubbigt mått och många kompletterar 

med så kallade pulsmätningar. Det finns förvaltningar som uppger att oönskade 

beteenden blivit synliggjorda med hjälp av pulsmätningar, beteenden som de 

inte hade sett innan och att det är först nu de kan jobba med dem.  

 

I förhållande till styrning och ledning hade Förvaltningen för demokrati och 

medborgarservice målet att öka värdet på HME. Åtgärder riktades mot 

verksamhetsutveckling samt att tydliggöra och följa upp mål. Inom dessa 

områden uppges att en ökning har skett. Även Kulturförvaltningen upplever sig 

se en tydlig förbättrad gällande arbetsbelastning för medarbetare. De beskriver 

att de har lyckats skapa arbetsflöden och en organisation 

som stödjer medarbetarnas arbete.  

   

 Hur märks dessa effekter för dem vi är till för? 

De allra flesta tycker att det är svårt att veta om resultat har uppnåtts för de vi är 

till för. Vissa förvaltningar och bolag säger sig ha en hög nöjdhet hos kunderna, 

men de upplever det svårt att beskriva vad som har varit en effekt av arbete 

inom ramen för programmet och vad som beror på andra faktorer. 

 

Några beskriver att de har organiserat om för att få en högre jämlikhet i service 

eller verksamhet mellan de olika stadsdelsområdena, något som snarare går att 

härröra till den nya nämndsorganisationen än till programmet som sådant.  

 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice gör särskilda mätningar 

utifrån att medarbetare vet sitt grunduppdrag och känner till stadens fyra 
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förhållningssätt. Mätningarna görs hos de som har direktkontakt med 

förvaltningen och uppges visa på bra resultat både när det gäller bemötande och 

effektivitet. Förvaltningen upplever det svårare att mäta kundnöjdheten inom 

staden, men klagomålen via synpunktshanteraren är på en låg nivå. Samma 

förvaltning har också kommit på tio i topp i Sverigeenkäten när det gäller fokus 

på kund och service, dock har mätningarna genomförts innan programperioden. 

 

Göteborg Energi mäter kundnöjdhet i egen regi och genom SKI-modellen som 

är ett externt certifierat verktyg. Bolagets resultat förbättras i dessa mätningar, 

inte lika snabbt som medarbetarengagemang, men det går i rätt riktning. Bolaget 

menar att de kan koppla det till de insatser de har genomfört.  

 

 Beskriv er förändringsresa eller den förflyttning ni gjort 

så här långt.  

Den här frågan visar sig under arbetets gång hänga tätt samman med frågan 

kring hur förvaltningar och bolag har arbetat med programmet. Många beskriver 

att förändringsresan har påbörjats innan programmet beslutades dock finns 

några som ändå kan beskriva en förändringsresa och förflyttning som är starkt 

kopplat till de strategier och mål som finns i programmet.  

 

Flera av de som ingått i uppföljningen beskriver att resan främst handlar om 

HR-arbetet samt att ledning och styrning tydligare är kopplad till verksamheten 

och till kund. Att vara lyhörd och lyssna in och ha förståelse för att vi i staden 

inte alltid vet bäst. Att våga stanna upp i och arbeta med verksamhetens 

”varför”, varför verksamheten finns till och vad den erbjuder, kan ibland vara 

svårt och ta tid, men upplevs vara av stor vikt för att uppnå förändring. På det 

sättet kan det också vara möjligt att få till en styrning och ledning som på ett 

tydligt sätt hänger ihop med grunduppdraget och i slutändan få ihop alla 

organisationens delar till en helhet.  

 

Flera förvaltningar och bolag nämner tilliten inom organisationen på olika sätt. 

Den uppger bland annat gå ut på att använda medarbetarens kompetens och 

förmåga på bästa sätt. En risk som lyfts upp inom det här området är att 

medarbetare kan bli passivt beroende av den beslutsprocess som råder. 

Göteborg Energi beskriver till exempel att de genom en plattare organisation 

har fått möjlighet att i högre grad ta till vara på kompetens. Medarbetare som 

getts förtroendet att fatta fler beslut, utvecklas med det. 

 

För de förvaltningar som är relativt nystartade kan resan se något annorlunda ut. 

För dem finns många frågor som handlar om att skapa ordning och reda i 

uppstarten. Frågor som har varit aktuella är exempelvis hur stödet till chefer ska 

se ut, vilka förväntningar som finns och hur styrningen och ledningen ska se ut 

för att passa förvaltningen.  

 

 Har programmet varit till hjälp eller försvårat ert 

förändringsarbete? På vilket sätt? 

Ingen förvaltning eller bolag upplever att programmet har försvårat 

förändringsarbetet. Däremot uppger de att förändringen till större del kan ha 

haft att göra med en ny ledning, direktör eller VD än själva programmet.  
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Många uppger att de har varit tilltalade av att det går att knyta an målen och 

strategierna till vad de redan gör och upplever att programmet har varit en bra 

ram för att få upp de frågorna på bordet. Att ett program överhuvudtaget finns, 

hjälper till att få in frågorna i affärsplan, verksamhetsplan och/eller 

förvaltningsplan.  

 

Det har varit bra att ha ett program att hålla i och stämma av emot för att se att 

arbetet är på rätt väg.   Enkelheten i att det finns ett punktprogram upplevs som 

positivt. Det ger ett bra stöd, ett bra ramverk och draghjälp i frågorna och det 

ger en riktning och pekar på att verksamheten kan känna sig trygga i att de 

jobbar med de frågor som är viktiga i staden. Någon uppger också att det är bra 

med en tydlighet att de kommer att följas upp utifrån programmet och de 

indikatorer som tas upp där.  

  

Några förvaltningar och bolag upplever att programmet varken har varit ett 

hinder eller till hjälp på grund av att mycket av tiden då programmet funnits har 

upptagits av omorganisationer och att ställa om utifrån pandemin. Detta har 

gjort att det inte har varit möjligt att ta sig an programmet så som det var tänkt.  

 

En förvaltning tar upp att det pratas om programmet som ett HR-program, trots 

att målen och strategierna är för hela förvaltningen och hela staden. Programmet 

har bland annat också varit ett bra hjälpmedel i förvaltningscontrollernas arbete. 

Den riktlinje som finns om uppföljning, styrning och kontroll upplevs inte säga 

så mycket om ledning och styrningsfrågorna på samma sätt som programmet för 

attraktiv arbetsgivare gör. Programmet är till exempel ett av få ställen som 

adresserar målkonflikter och har fokus på grunduppdraget. 

  

Ett område som av ett par förvaltningar upplevs göra stor skillnad är arbetet 

kring att leda i förändring. Många upplever att staden framöver kommer att leva 

i ständig förändring och då behövs en gemensam vokabulär och ett tydligt 

arbetssätt att förhålla sig till. 

   

En förvaltning tar också upp att programmet har tydliggjort för dem att 

organisationsutveckling är en ständigt pågående process. För dem blev det 

tydligt att frågorna ingår i verksamheten och genom arbetet med programmet 

har den önskade utvecklingen blivit verklighet.   

  

Någon förvaltning tar upp att när de tittar på stadens styrning utifrån program 

generellt, blir dessa stödjande i hur man förhåller sig till den styrning som sker 

utifrån budgeten. I budgetarbetet behöver förvaltningen allt mer beakta och se 

över de väsentligaste programmen för deras förvaltning för att säkerställa att allt 

de behöver göra, blir gjort. Då behöver detta också läggas in tidigare i 

budgetprocessen.  

 

Flera menar också att det är många styrande program i staden och att det är 

svårt att få en översikt över allt som förväntas av förvaltningen/bolaget, 

eftersom det är väldigt mycket. 
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3.2 Är det något ni velat göra eller förändra 
men som inte blivit av? 
Många v förvaltningarna och bolagen berättar att de hade velat arbeta mer med 

den interna organisationskulturen, att förändra arbetssätt och fortsätta med 

samverkan i ett större sammanhang i staden, både med fackliga organisationer 

och med funktioner inom andra förvaltningar och bolag. 

 Vad beror det på? 

Den rådande situationen med pandemin samt omorganisationer anges som en 

anledning till att de inte har haft möjlighet att arbeta med de frågor som de 

skulle vilja. Det har blivit en omfördelning av resurser och prioritering av 

arbetsuppgifter, till exempel har riskbedömningar prioriterats högt och det har 

tagit mycket tid i anspråk. Det har också funnits en stor förväntan på vad vissa 

förvaltningar ska åstadkomma i och med pandemin, dess konsekvenser och 

förändringar den medfört.  

 

I och med den ökade digitaliseringen förändras också verksamheterna och i 

vissa fall upplevs de vara något helt annat än vad det var för några år sedan. 

 

För andra handlar det mer om att den grundläggande strukturen behöver finnas 

på plats innan kulturarbetet kan fortgå och att arbetet därför har pausats. 

Upplevelsen är att när nya uppdrag och nya medarbetare tillkommer, behövs en 

viss struktur för att bli framgångsrik. 

  

3.2.1.1 Vad är viktigt i arbetet framöver? 

De stora förvaltningarna lyfter kompetensförsörjningen som ett fokusområde 

framöver. Här beskriv av någon förvaltning att det inte finns några hinder i 

resurser och vilja, utan att det handlar om hur staden och 

förvaltningarna/bolagen organiserar sig och hur prioriteringarna görs. En annan 

av de större förvaltningarna tycker att de, ur ett arbetsgivarperspektiv, behöver 

titta på chefers förutsättningar. De beskriver att de bland annat har många 

medarbetare per chef och geografiskt spridda enheter. Att samla verksamheten 

under en förvaltning har bland annat gett ökade möjligheter och känsla av 

förändring, men också en känsla av utsatthet och att det inte finns 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag.  

  

En annan fråga som lyfts upp är vikten av att tala om betydelsen att vara och 

leda i förändring, att det är något stadens medarbetare, chefer och verksamheter 

gör och kommer att göra konstant. Det beskrivs som en del i en 

samhällsutveckling, som måste genomföras och styras på ett sätt som inte har 

funnits på plats tidigare. 

   

Någon förvaltning anser också att staden behöver prata mer om vad employer 

branding egentligen är. Att det behöver tydliggöras vad som är en attraktiv 

arbetsgivare, vad som är attraktivt och för vem. De upplever att det behöver 

vridas och vändas på perspektiven mer än vad det har gjorts hittills. 

 

Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen beskriver att de hela tiden jobbar 

med frågorna som är kopplade till programmet och att stödja cheferna så att de 

ska orka. De uttrycker dock att grundproblemet är att de har för stora 
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arbetsgrupper. Skulle arbetsgrupperna halveras skulle det troligen se annorlunda 

ut i förhållande till att behålla och attrahera personer, enligt förvaltningen. 
 

 Vad ser ni för hinder och möjligheter i det fortsatta 

arbetet? 

Förvaltningar och bolag har lyft upp såväl möjligheter som hinder i det fortsatta 

arbetet. I det här avsnittet presenteras det som framkom under samtalen med 

förvaltningar och bolag.  

 

De möjligheter som lyfts fram handlar till stor del om att jobba mer tvärs över 

förvaltningar och bolagsgränser och på så vis uppnå samordningsvinster inom 

staden för att det ska bli bra för dem vi är till för. Nya roller har skapats och det 

upplevs som att många vill vara med och bidra till det här viktiga arbetet. Det 

upplevs också bli tydligt att alla är med och bidrar till en bra verksamhet. 

 

Som tidigare nämnts ses det som en möjlighet att det i programmet är uttalat att 

de här områdena är viktiga i staden och att alla tillsammans ska jobba med de 

frågor som finns beskrivna. Det bidrar också med att till exempel förklara 

viktiga budskap för medarbetarna.  

 

En stor utmaning som många lyfter är att hitta den kompetens stadens 

verksamheter har behov av, vilket kan få konsekvenser i hur verksamhetens 

uppdrag utförs. Det diskuteras om olika lösningar på utmaningen, bland annat 

att samverka med omvärlden, att se till att arbetsmiljön är god och att det finns 

tid för medarbetare och chefer att hinna med sitt uppdrag. Vikten av att använda 

kompetenser och förmågor på rätt sätt samt att kompetensväxla är frågor som 

återkommer och där det finns ett behov att tydliggöra arbetssätten. Det beskrivs 

bland annat att brist på utbildade personer också blir en brist för de som redan 

jobbar i verksamheten. 

 

Ett annat hinder som tagits upp är styrningen och språket som används i 

programmet för attraktiv arbetsgivare. Programmet beskrivs till exempel som 

ordrikt, att målen ör överlappande och växelverkar samt att det är så olika 

detaljnivåer. Det framkommer också önskemål om att tydliggöra ansvaret. Idag 

står det ”vi” på flera ställen och några ställer sig frågan vilka ”vi” är. Det 

upplevs också som att mycket i programmet vänder sig främst till 

förvaltningarna och att bolagen får anpassa sig och insatserna utifrån deras 

situation. Exempelvis får målområde två en stark betoning av de stora 

organisationernas problematik kring organisatorisk hälsa, frågorna kring stress 

och chefers arbetssituation. 

Ett hinder som tas upp är att det behövs tydligare arbetssätt kring hur staden ska 

arbeta med programmet, hur det är tänkt att förvaltningar och bolag ska ta sig an 

arbetet.  

Några upplever att det finns många målkonflikter i programmet som får 

konsekvenser bland annat för målområde 3. En upplevelse är att personal slutar 

för att det är jobbigt och svårt att ha ett samarbete mellan olika verksamheter 

inom staden för att verksamheternas mål går i konflikt med varandra. 

Komplexiteten upplevs för hög och de finns för dåliga tekniska lösningar för att 

det ska gå att samarbeta mellan förvaltningar samt mellan förvaltningar och 

bolag. Det krävs ett tydligt arbetssätt för medarbetarna som hamnar i 

konfliktytorna, ett arbetssätt som beskriver vart frågorna av den här digniteten 

ska lösas och vem ska som prioritera i målen mellan förvaltningar. Upplevelsen 
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är att det här behovet inte kommer att minska, snarare finns det en risk att den 

här typen av problem kan komma att öka.  

  

Programmets ambitionsnivå upplevs som hög och en utmaning kan vara att efter 

pandemin måste verksamheten ha fokus på “det nya normala”. Förväntningarna 

på vissa insatser och aktiviteter kan behöva skruvas ner och att 

utvecklingsarbete bör ha fokus på färre frågor för att verksamheten ska mäkta 

med. Det lyfts att det kommer att vara trångt med tid när restriktionerna väl 

släpps och det behöver då finnas tid för exempelvis utbildning och andra frågor 

som har fått stå tillbaka på grund av pandemin.  

 

Flera bolag och förvaltningar efterfrågar en tydligare och mer regelbunden 

dialog om mått och indikatorer. En utveckling av måtten efterfrågas och en 

dialog kring vilka mått och indikatorer som är mest relevanta att använda 

utifrån det nya uppföljningssystemet. I samtalet framkommer också att det finns 

olika förutsättningar att använda mått och indikatorer för att följa upp 

verksamheten utifrån ett HR-perspektiv. Något bolag tycker att staden har 

kommit bort från uppföljning och kontroller, vilket de inte anser gagnar arbetet 

eftersom man ofta gör det som man bli uppföljd eller kontrollerad på. 

Det upplevs också att kommunikationen kring programmet har släpat efter. Det 

finns en styrka i att kommunicera det som händer och vad som görs och att slå 

ett slag för och var tydlig med det staden åstadkommer. 

 

Många beskriver att det under pandemin har blivit tydligt att det är svårt att 

påverka beteenden digitalt. Det är lättare att träffas för att genomföra en 

workshop, dialog eller liknande. Det digitala arbetssättet sätter en 

begränsning. Det är också många som inte har arbetat med digitala arbetssätt i 

samma utsträckning under pandemin och där beskrivs ett behov av 

utbildningsinsatser för att lyfta dessa medarbetare att bli mer digitala.  

 

Många bolag och några förvaltningar beskriver en stor oro i förhållande till det 

de upplever som en krock mellan det tydliga budskapet att vara en attraktiv 

arbetsgivare som stor stad med riskerna i att det inom staden strävas efter att 

vara lika. Ett exempel är förmånerna som flera beskriver sig vara väldigt 

bekymrade över. Bolagen och vissa förvaltningar uppger att det kommer att få 

stor påverkan om förmåner tas bort. Det upplevs då också finnas risk för 

slitningar mellan arbetsgivare och fackliga representanter. 

 

Vissa förvaltningar har också varit tydliga med att de på grund av ekonomin har 

varit tvungna att stå tillbaka på vissa områden då de inte har haft resurser att 

komma framåt inom vissa mål. Några förvaltningar lyfter också att personal- 

och kompetensförsörjningsanslaget upplevs vara låst i sin nuvarande form och 

att det är för korta ledtider och för kort planeringshorisont. Här finns ett 

önskemål om att jobba med anslaget på ett annat sätt, som ger andra 

förutsättningar till långsiktiga satsningar. Det upplevs inte skapa attraktivitet att 

ha kortsiktiga lösningar. Alla stora förvaltningar har stora utmaningar och 

hanteringen av anslaget idag beskrivs medföra allt för mycket administrativt 

arbete.   

 

Ytterligare ett hinder som tas upp är att det finns så många program i staden att 

det inte går att prioritera alla. Här tas hindret om hand på olika sätt. Någon 

prioriterar till exempel i ledningsgruppen vilka program de vill arbeta aktivt 

med och vilka det räcker att ha under uppsikt.  
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Flera förvaltningar och bolag tar också upp lokalfrågan som en viktig fråga och 

ett hinder, utifrån dess påverkan på arbetsmiljön. Det uppges då handla bland 

annat om utformandet av lokaler, till exempel att det inte alltid finns 

omklädningsrum eller ändamålsenliga rum utifrån till exempel aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Vidare uppges det finnas önskemål om att staden ser över hur 

möjligheten att arbeta på distans kan tas till vara samt behovet av att det 

överhuvudtaget ska finnas lokaler. Den här frågan kopplas också samman med 

digitaliseringen där några tar upp behovet av stöd i att utforma kontorsytor på 

ett sätt så att staden ska kunna jobba effektivt och använda de ekonomiska 

resurserna på rätt sätt. Här efterfrågas en samordning i staden, där bland annat 

HR är med, då det av några anses vara en strategisk anställningsfråga. 

Digitaliseringen upplevs effektivisera arbetet och det finns ett behov av att ta 

vissa steg även i lokalöversynen i och med detta.  

 

3.3 Övrigt 
  
Förvaltningar och bolag fick i samtalet möjlighet att lyfta upp aspekter som inte 

hade berörts utifrån ovanstående frågor. Nedan redovisas vad som framkom. 

 

Övergripande upplevs det vara bra med ett program som ger en tydlighet från 

centralt håll och att koppla ihop det med strategisk ledarutveckling. Det lyfts 

upp att förändringen behöver ta tid och upplevelsen är att det inte alltid finns 

den tiden i verksamheten.  

 

Några förvaltningar och bolag lyfte upp att digitaliseringen kommer att påverka 

arbetet och att det är viktigt att det finns med som en tydlig aspekt i 

programmet. En fråga utifrån digitaliseringen som har dykt upp under 

programmets gång är hur ledarskapet påverkas av att leda på distans. Det 

upplevs också viktigt att det finns digitala verktyg, bland annat när det gäller 

pulsmätningsverktyg. Här upplever vissa att det har varit långa processer i 

staden och att de därför själva måste göra upphandlingen för att få verktyg på 

plats då behovet är stort. 

  

Innovationskulturen är också något programmet upplevs behöva jobba vidare 

med. Det finns önskemål om att tydliggöra vad som krävs av stadens 

verksamheter och ur HR-perspektivet för att utveckla och främja arbetet med 

innovationskultur.  

  

Vissa upplever att det ibland behövs en större förståelse centralt kring hur 

arbetslivet ser ut. Ibland upplevs att komplexiteten med olika yrken/befattningar 

glöms bort och det finns ett önskemål om att den strategiska och visionära 

ledningen behöver förstå de olika förutsättningarna som finns. Det förekommer 

en upplevelse att det är de stora volymerna som är utgångspunkter och att de 

mindre, med till exempel särskilda lagar att förhålla sig till, saknas.  
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4 Uppföljning indikatorer 
Stadsledningskontoret har det huvudsakliga ansvaret för uppföljningen av 

program för attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten är att uppföljningen sker 

med befintliga metoder och indikatorer, inte genom att addera nya. Av de 

indikatorer som har valts är flera hämtade från medarbetarenkäten. Alla 

målvärden ska nås på en övergripande nivå för Göteborgs Stad, men riktningen 

gäller för samtliga förvaltningar och bolag. 

 

Förutom Göteborgs stads program för attraktiv arbetsgivare, finns också 

budgetmålet Göteborgs stad är en attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor. 

Målet följs upp utifrån indikatorerna sjukfrånvaro och Hållbart 

medarbetarengagemang (HME). Målvärdena för målet är 2021 något högre än 

målvärdena i programmet. I den här uppföljningen är utgångspunkten 

målvärdena i programmet.  

 

 

 

 

Målvärdet för HME för medarbetare ligger för 2021 på 78, en ökning med en 

enhet sedan 2018. För chefer är HME 81, också det en ökning med en enhet 

sedan 2018. För både medarbetare och chefer skiljer det två enheter till 

målvärdet för 2023. Måtten varierar ofta kraftigt mellan olika förvaltningar och 

bolag. För tillfället finns resultat för medarbetar- och chefsenkäter för 2021 på 

övergripande nivå och det är därför det resultatet som den här uppföljningen 

utgår från.  

 

Såväl frisknärvaron som sjukfrånvaron har påverkats mycket av 

coronapandemin utifrån de restriktioner som funnits om att stanna hemma vid 

minsta symtom. Det är en förklaring till varför frisknärvaron för förvaltningarna 

2021 befinner sig på samma nivå som för 2018. Under 2019 nåddes det uppsatta 

målet, men försämrades åter under pandemiåren 2020 och 2021. För män är 

frisknärvaron betydligt högre, 46,1% medan den för kvinnor är 34,4%. 

Frisknärvaron redogörs för stadens förvaltningar, då bolagen inte redovisar 

måttet samlat.  

Uppföljning Värde 2018 Uppföljning 2021 Målvärde december 2023

Hållbart medarbetarengagemang 

- HME

Medarbetare 77 78 minst 80

Chefer 80 81 83

Frisknärvaro 37,1 37,1 minst 40%

Sjukfrånvaro 8,60% 8,60% inte överstiga  7,0%

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare 67 69 (2020) minst 70

Chefer 75 75 (2020) minst 78

Utsatthet för kränkningar 

särbehandling/mobbning i arbetet

Av kol lega 10 8 -

Av chef 4 4 -

Av brukare/kund/elev/anhörig 8 6 -
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Sjukfrånvaron för koncernen börjades mäta på ett samlats vis under 2020, då 

sjukfrånvaron var 9,0%. För 2021 minskade sjukfrånvaron till 8,1%. Den höga 

nivån 2020 berodde till stora delar på pandemin. För förvaltningarna var 

sjukfrånvaron för 2021 8,6%, vilket är samma nivå som för 2018. 

 

 
 

 

Kvinnor har högre sjukfrånvaron än män. I koncernen var kvinnors sjukfrånvaro 

2021 9,0%, en minskning med 1,1 procentenheter. För män var den 5,8%, en 

minskning med 0,6 procentenheter.  

 

Eftersom programmets indikator om sjukfrånvaro har sin utgångspunkt i 

förvaltningarnas sjukfrånvaro, innebär det att målvärdet inte har uppnåtts. Vid 

programmets start var sjukfrånvaron 8,6 procent, vilket är densamma som för 

året 2021. Till stor del har sjukfrånvaron påverkats av de restriktioner som gällt 

under pandemin. 

 

När det gäller indexet Attraktiv arbetsgivare mättes det senast för år 2020. Då 

hade resultatet för medarbetare ökat från 67 till 69 jämfört med 2018. För chefer 

var samma siffra oförändrad på 75.  

 

Sedan 2018 är det större andel i koncernen Göteborgs Stad som uppger att de 

inte har varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning/trakasserier. 
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Fråga 45. Har du, under det senaste året, varit utsatt för kränkande 

särbehandling/mobbning i arbetet? (Blå linjen anger andel som svarat nej på 

frågan) 

 

Under 2020 uppgav 8% av medarbetarna som svarade på medarbetarenkäten att 

de upplevt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbing av kollega, vilket är 

en minskning med 2 enheter jämfört med 2018. 4 procent uppgav att de blivit 

utsatta av chef, en siffra som är oförändrad sedan 2018, och 6 procent uppgav 

2021 att de blivit utsatta av brukare/elev/kund/anhörig, en minskning med 2 

enheter sedan 2018.  

 

Sammantaget har en positiv förändring skett utifrån indikatorerna, men 

målvärdena har inte uppnåtts. De indikatorer som inte förändrats i önskad 

riktning är frisknärvaro och sjukfrånvaro, vilket till stor del beror på 

restriktioner kopplat till pandemin. Oförändrade värden är också indexet 

attraktiv arbetsgivare i chefsenkäten samt upplevd utsatthet för kränkande 

särbehandling/mobbing i arbetet av chef.  

 

 

5 Arbete som genomförts på 
central nivå 

5.1 Från nuläge till nyläge 
För att svara upp mot de tre målen och de åtta strategierna har fyra centrala 

projekt drivits och programmet har varit delaktig i ytterligare två. Nedan 

presenteras projekten. 
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 Chefers organisatoriska förutsättningar i de nya 

nämnderna/förvaltningarna 

Projektet Chefers organisatoriska förutsättningar i de nya nämnderna har bäring 

på Strategi 1a ”med ökat fokus på styrning och ledning av våra grunduppdrag, 

förbättrar vi förutsättningarna för medarbetare och chefer att skapa nytta för 

dem vi är till för, såväl i det dagliga arbetet som i utveckling av verksamheten”.  

Projektets syfte är att med hjälp av verktyget Chefoskopet förbättra de 

organisatoriska förutsättningarna för chefer i Göteborgs Stad. Grundtanken är 

att bättre organisatoriska förutsättningar för chefer bidrar till en bättre 

arbetsmiljö för samtliga, både chefer och medarbetare.  

Chefoskopet är ett forskningsbaserat verktyg som tagits fram av Sunt Arbetsliv 

(en partsgemensam organisation som ska bidra till friska arbetsplatser i 

kommun- och regionsektorn) tillsammans med ett antal forskare inom 

CHEFiOS-forskningen2. Verktyget ger en gemensam förståelse för och ett 

gemensamt språk kring chefers organisatoriska förutsättningar. Det ger också en 

hjälp med hur insikter och stöd för dessa kan utvecklas samt ge en helhetsbild 

av hur cheferna faktiskt har det, till exempel hur de fördelar sin arbetstid och 

hur kommunikationsvägarna och stödet i organisationen ser ut. 

 

Målet med projektet är att höja såväl kunskap som kompetens i att förstå chefers 

organisatoriska förutsättningar och vikten av att kunna arbeta i en miljö där det 

går att ha balans mellan krav och resurser. Med organisatoriska förutsättningar 

avses de strukturer, krav och resurser som omger cheferna i deras arbete, 

exempelvis antalet medarbetare per chef, tillgång till stödfunktioner samt arenor 

för dialog. 

 

I samband med den nya nämndorganisationen då stadsdelarna upplöstes och det 

istället bildades större fackförvaltningar, genomfördes en enkätundersökning 

 
2 Forskningsprojekt som fokuserar på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar 
förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor. Projektet 
som främst handlade om chefsarbete i kommunala förvaltningar, pågick mellan åren 2008-2014 och 
var ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och ett antal västsvenska kommuner.  
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bland första linjens chefer. Resultat användes sedan som stöd i organiseringen 

av de nya förvaltningarna. Fyra av dessa förvaltningar, (Socialförvaltningarna 

Centrum, Nordost, Sydväst samt förvaltningen för funktionsstöd) har valt att 

arbeta vidare med verktyget. Arbetet hålls ihop av processledare som under 

2021 genomgått en utbildning i processledning inom ramen för projektet i 

samarbete med Sjuhäradsbygdens samordningsförbund.  

 

Inom ramen för projektet har introduktionsmaterial om Chefoskopet och chefers 

organisatoriska förutsättningar tagits fram för att det ska vara möjligt att 

använda i övriga förvaltnings- och bolagsledningar. Förhoppningen är att det 

ska bidra till att fler blir intresserade av att konkret arbeta med verktyget.    

 

 Chef i Göteborg stad 

I programmet, under strategi 1b, lyfts målet kring samordning av stadens 

övergripande arbete kring chefsutveckling och chefsförsörjning med det lokala 

arbetet. Denna samordning är en viktig del i det övergripande arbetet med att 

vara en stad med ett gemensamt chefskap och en gemensam 

organisationskultur.  

 

Projektet ”Chef i Göteborg Stad” syftar till att klargöra vad det innebär att vara 

chef i staden. Det tar avstamp i stadens styrande dokument, förhållningssätt 

samt kompetenskriterier för chefer. Samordningen innebär också att det skapas 

samsyn och ett gemensamt språk när det gäller chefskap/ledarskap i Göteborgs 

Stad. I materialet tydliggörs vikten av goda organisatoriska förutsättningar för 

staden chefer och hur dessa bör se ut.  

 

Genom lanseringen av Digitala navet under 2022 kommer styrande dokument, 

presentationsmaterial med mera att vara samlat på ett ställe och vara tillgängligt 

för alla förvaltningar och i viss mån även bolagen. 
 

 Vi stärker vår organisationskultur – ”Från delar till 

helhet” 

Målområde 1, strategi 1b tar sikte på organisationskulturen i staden: ”vi 

utvecklar vår organisationskultur, så att tilliten ökar inom organisationen och 

mellan oss och dem vi är till för” Inom ramen för programmet undersöks hur 

arbetet mer aktivt kan ge stöd kring beteendeförändringar för att utveckla och 

stärka den gemensamma organisationskulturen. En väg är att utgå från den 

nyligen reviderade policyn för arbetsmiljö, chefskap och medarbetarskap. För 

att lägga en gemensam grund för Göteborgs Stad har arbetet i första hand 

fokuserat på organisationskultur i förhållande till stadens förvaltnings- och 

bolagschefer. Organisationskultur har tillsammans med ledarskap varit en 

prioriterad fråga i Ledarforum, samt i det utvecklingsprogram som genomförts 

för förvaltnings- och bolagschefer.  

 

Arbetet med att utveckla Göteborgs Stads organisationskultur kommer fortsatt 

att bedrivas inom ramen för det löpande arbetet på SLK, Område Utveckling av 

stadens verksamheter, där också en planeringsledartjänst inrättats med fokus på 

organisationskultur. Arbetet kommer att ske med en fortsatt tydlig koppling till 

programmet för attraktiv arbetsgivare. 
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 Socialt innovationslabb - för jämlik stad och hållbart 

arbetsliv (ESF-projekt)3  

Strategiledare från programmet för attraktiv arbetsgivare har varit delaktig i 

ESF-projektet Social Innovationslab främst genom aktiviteter inom ramen för 

”att leda i förändring”. 

 

Detta är ett projekt som under två år tid testat innovationslabb som metod i fyra 

pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-

arbete. Det innebär att utveckla både arbetssätten och uppdraget som 

arbetsgivare. Att integrera jämlikhet innebär att i möjligaste mån säkra att 

stadens arbete och beslut bidrar till en mer jämlik stad och hållbart arbetsliv.  

Socialt innovationslabb används som stöd i förvaltningarnas förändringsarbete, 

där blickarna vänds inåt mot egna arbetsformer och organisationskultur.  

 Att leda (i) förändring  

Kunskaper om att leda i förändring är ett område som blir viktigare i takt med 

de allt snabbare förändringarna både intern och i omvärlden.  

 

Syftet med detta projekt har varit att ta fram ett koncept för att leda i förändring 

och sprida detta i staden. Inom ramen för projektet har begreppen definierats för 

att ha ett gemensamt språk i staden i samtalen om ”förändring”, ”leda 

förändring” och ”leda i förändring”. Vidare har ett stadengemensamt arbetssätt 

för att leda (i) förändring tagits fram samt en utbildning för chefer och andra 

nyckelpersoner genomförts av Intraservice. En kortare informationsfilm om 

stadens systematiska arbete med förändring har tagits fram och denna film ska 

kunna spridas brett till ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Även en 

Verktygslåda tillhörande processen för praktisk hjälp vid arbete med 

förändringsarbete är under framtagande och var klar i december 2021. 

 Övergripande Introduktion för nyanställda i Göteborgs 

Stad  

Syftet med projektet har varit att ta fram en gemensam introduktion för samtliga 

nya medarbetare i staden då detta bidrar till att alla medarbetare introduceras på 

ett professionellt och likvärdigt sätt och hjälper till att kommunicera som en 

stad och en arbetsgivare. 

 

Målet är att alla nyanställda ska förstå Göteborgs Stads uppdrag. De ska också 

förstå sin roll i ett större sammanhang med förvaltningar, bolag, nämnder, 

politik och hur dessa beror på och samverkar med varandra.  

 

I stort sett alla delar i den nya introduktionen är klara. Alla filmer och mallar 

finns i lösa delar i verktygslådan för employer branding på intranätet. Så snart 

det digitala navet ger klartecken kommer allt material läggas där. 

Introduktionen blir då samlad och när en förvaltning eller bolag öppnar det 

digitala navet hos sig finns introduktionen på plats.  

 

 
3 ESF-projektet Socialt innovationslabb - Jämlik stad - Göteborgs Stad 

(goteborg.se) 

 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/esfprojektet-socialt-innovationslabb
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/esfprojektet-socialt-innovationslabb
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Inför lanseringen i det digitala navet kommer det vara möjligt att följa den 

beslutade kommunikationsplanen och under 2022 kommer användartest att 

genomföras med nyanställda för att säkerställa att inget saknas eller är otydligt. 

Det kan komma att kompletteras med fler yrkesfilmer för att stadens största 

yrkesgrupper skall vara representerade. 

 Göteborgs Stad handlingsplan för digitalisering och IT  

Som en del i målområde 3, strategi 3b ”Vi använder kompetensen 

ändamålsenligt genom nya sätt att organisera och bemanna” är strategiledare i 

Programmet för attraktiv arbetsgivare delaktig i arbetet med Göteborgs Stad 

handlingsplan för digitalisering och IT 2022 – 2025. Här har uppdraget varit att 

kartlägga vilka kompetenshöjande satsningar som gjorts i staden med avseende 

på digitalisering med syfte till ökad förmåga till analys och kunskapsbildning. 

Arbetet redovisas i Slutrapport för aktivitet 14 i Göteborgs Stads handlingsplan 

för digitalisering 2020–20214. 

 

Inom ramen för handlingsplanen har arbete skett tillsammans för att identifiera 

och koppla aktiviteter kring kompetensförsörjning och -utveckling med 

avseende på ändamålsenlig digitalisering och strategier, hitta nya arbetssätt, 

utnyttja teknikens och digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvalitet, öka 

effektivitet och frigöra kompetens. 

 

Även projektet Leda (i) förändring är en del i detta arbete vilket redovisas i 

Slutrapport för aktivitet 35. 

5.2 Övriga centrala aktiviteter  

 Strategiska beredningsgrupper 

För att ytterligare förstärka dialog och kommunikation med förvaltningar och 

bolag har tre strategiska beredningsgrupper inrättats som bemannas med HR-

chefer från varje HR-chefsnätverk. Dessa grupper är ett forum för att i dialog 

med förvaltningar och bolag identifiera behov som är gemensamma för hela 

staden. I beredningsgrupperna finns utrymme för fördjupad dialog kring 

programmets målområden och stadens arbetsgivarpolitik. De tre grupperna är: 

 

• Villkor och lön 

• Hållbart arbetsliv 

• Attrahera och utveckla  

 Strategi 3b, Kompetensförsörjning 

Dialogen kring kompetensförsörjningen är påbörjad i den strategiska 

beredningsgruppen där fokus bland annat är på verksamhetsutveckling och 

kompetensförsörjning som integrerade processer. Här diskuteras också 

utveckling av roller och ansvar samt behov av omställning och 

 
4 https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/147bd149-4b11-49a3-840e-
6bc394dfdb32/Slutrapport+aktivitet+14+210517.pdf?MOD=AJPERES 
 
5 https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/bb27a6ee-dc86-4290-9afe-f98f9bc9bab3/2021-
06-11+Slutrapport+Leda+förändring.pdf?MOD=AJPERES 
 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/147bd149-4b11-49a3-840e-6bc394dfdb32/Slutrapport+aktivitet+14+210517.pdf?MOD=AJPERES
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/147bd149-4b11-49a3-840e-6bc394dfdb32/Slutrapport+aktivitet+14+210517.pdf?MOD=AJPERES
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/bb27a6ee-dc86-4290-9afe-f98f9bc9bab3/2021-06-11+Slutrapport+Leda+förändring.pdf?MOD=AJPERES
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/bb27a6ee-dc86-4290-9afe-f98f9bc9bab3/2021-06-11+Slutrapport+Leda+förändring.pdf?MOD=AJPERES
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kompetensväxling utifrån behov av nya kompetenser och förändrade 

arbetsuppgifter både på kort, mellan och lång sikt. 

5.2.2.1 GoDigIt 2.0  

Inom ramen för Omställnings- och kompetensavtalet KOM-KR lyfts 

stadengememensamma behov för framför allt förvaltningarna. En insats, 

GoDigit 2.0, är ett exempel på kompetenshöjande insatser som spänner över 

flera förvaltningar. För att höja den digitala grundkompetensen och 

grundförståelsen inom större yrkesgrupper görs kompetenshöjande 

förebyggande insatser. Syftet är att höja den digitala delaktigheten och öka 

effektiviteten genom att bättre kunna utnyttja de verktyg som implementerats 

genom att: 

 

• Stärka den grundläggande digitala kompetensen hos ”sällan-användare” av 

digitala verktyg 

• Öka den digitala kompetensen och förändra arbetssätt hos ”ofta-användare” 

av digitala verktyg  

• Stötta organisationen i tillämpning av digitala arbetssätt 

 I Strategi 3c ” Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor 

och förmåner”  

Inom detta område pågår mycket i det löpande dagliga arbetet. I den strategiska 

beredningsgruppen ”Villkor och Lön” pågår dialog med HR-chefer om lön, 

förmåner samt behov av lokala kollektivavtal och på Personalberedningens 

sammanträden har dialog påbörjats gällande lön och förmåner. Ett stödmaterial 

för APT med fokus på dialog och delaktighet, är framtaget och färdigt för 

lansering i det digitala navet under först kvartalet 2022. 

6 Slutsatser 
Nedan redogörs för en bedömning av programmets måluppfyllelse utifrån det 

redovisade resultatet och därefter görs en helhetsbedömning utifrån 

uppföljningens huvudsyfte som är att få en bild av var vi befinner oss och om 

programmet har haft någon effekt. 

6.1 Måluppfyllelse 

 Målområde 1 – Vi är stolta över den nytta vi gör för de vi 

är till för  

Målområdet bedöms vara på rätt väg, men staden är inte helt framme i arbetet 

med de strategier som ingår i målområdet.  

 

Många har under programtiden arbetat med struktur och ledning. Kultur samt 

medarbetarskap är något som många beskriver att de ska arbeta med framöver. 

Det är ändå fortfarande många som lyfter frågan om målkonflikter mellan 

förvaltningar och/eller bolag som hindrar samarbete och med det ett effektivt 
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arbetssätt som tillvaratar kompetensen samt möjligheten till en god 

arbetsmiljö.   
 

Trots att många förvaltningar och bolag uppger att de arbetar med frågor kring 

ledning och styrning samt chefers organisatoriska förutsättningar, har vissa 

indikatorer kopplade till chefer inte förändrats sedan programmets start, till 

exempel indexet attraktiv arbetsgivare och andel medarbetare som svarat på 

medarbetarenkäten och uppger att de blivit utsatta för särbehandling/mobbing 

av chef i arbetet. Detta kan bero på att det i frågor av den typ som handlar om 

kultur och organisation är långa ledtider, det vill säga att det tar tid mellan insats 

och mätbart resultat.  
  

 Målområde 2: Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet 

och hälsa utvecklas.  

Målområdet är inte uppfyllt helt utifrån strategierna, men området bedöms ändå 

vara det område där arbetet har kommit längst. 

 

Stadens arbetsmiljöarbete beskrivs som välfungerande och många uppger att de 

har arbetat länge med frågorna och förbättrat allt eftersom. Förvaltningarna och 

bolagen tycker generellt att det arbete som har gjorts kring kränkande 

särbehandling har varit bra. Inom området är utmaningen att fortsätta det goda 

arbetet och inte tappa tempo.  

 

Kunskaper om att leda i förändring är ett område som i takt med de allt 

snabbare förändringar både intern och i omvärlden, beskrivs bli allt viktigare för 

såväl chefer som medarbetare.  

  

 Målområde 3: Vi attraherar, utvecklar och behåller 

medarbetare.  

Målområdet bedöms vara det där det är längst kvar innan målet kan anses 

uppfyllt. Även här har arbetet kommit en bit på vägen utifrån bland annat 

introduktionen för nyanställda. Framför allt utifrån den långsiktiga planeringen 

för kompetensförsörjning är det lång väg kvar.  

 

Många beskriver att det är målområde 3, som är det som håller ihop själva 

programmet och beskriver hur de ska gå till väga.  Det är få som konkretiserar 

arbetet kring den långsiktiga kompetensförsörjningen, utan det är ofta 

svårrekryterade yrkesgrupper och frågor på kort sikt som är i 

fokus. Tyvärr tvingas verksamheten ofta prioritera det som sker ”här och 

nu” vilket gör att det finns en risk att tappa fokus på 

kompetensförsörjningsfrågor på längre sikt.  
 

 Centralt arbete 

Genom de centrala projekt som drivits i programmet har en förflyttning mot 

att vara en attraktiv arbetsgivare tagits i staden. Till exempel har gemensamma 

koncept, metoder och verktyg utarbetats men i dagsläget är det svårt att se 

ett direkt utfall i de mål som satts upp.  
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När nu många av projekten inom ramen för ”från nuläge till nyläge” håller på 

att avslutas är det viktigt att arbetet fortsätter inom programmet och att nya 

försök, projekt och arbetsområden initieras för att fortsätta förflyttningen mot 

att vara en attraktiv arbetsgivare.   

 

När det gäller de projekt som drivits centralt är det viktigt att inte släppa de som 

avslutas utan att programmets ledning tar ansvar för att säkerställa att resultaten 

övergår i det löpande, ordinarie arbetet. Ibland sker detta arbete i 

förvaltningar och bolag, ibland sker det på stadsledningskontoret inom till 

exempel område HR eller Utveckling av stadens verksamheter. Programmet 

behöver säkerställa att dessa överlämningar sker och också identifiera hur länge 

arbetet ska följas.   

 

I samband med att programmets mål och strategier identifierades också 44 

stycken ”genom att”. Under hösten 2021 har en genomlysning av dessa 

genomförts och det kan konstateras att det bland dessa 44 finns de som inte 

kommer att kunna hanteras inom programmet. Det finns till 

exempel sådant som det bedöms att det inte finns rådighet över inom ramen för 

programmet. Ett exempel på detta är ”genom att samtliga ledningsnivåer ska 

vara välinformerade om verksamheternas förutsättningar och måluppfyllelse. 

Grunduppdraget ska prioriteras på ledningsmöten”  

Andra har konstaterats vara en effekt av andra ”genom att” och åtgärder och i 

några fall har två ”genom att” slagits samman till ett, till exempel  ”genom att 

fortsätta arbetet med normkritisk rekrytering” och ”genom att utveckla 

normkritiska rekryteringsprocesser som bidrar till vår attraktivitet som 

arbetsgivare, från annonsering till avslut av rekrytering” har ersatts med 

”genom att utveckla och fortsätta arbeta med normkritiks rekrytering genom 

hela processen bidrar vi till vår attraktivitet”  

6.2 Slutsatser 
Slutsatsen är att målen inte är uppfyllda, men att mycket arbete pågår i rätt 

riktning. Utifrån de indikatorer som finns, går det att se att en positiv förändring 

skett, men målvärdena är ej uppnådda. Några av orsakerna till detta ligger 

utanför programmets påverkan. Förutom att Göteborgs Stads Program för 

attraktiv arbetsgivare adresserar komplexa frågor i en stor och komplex 

organisation, har en pandemi pågått under större delen av programtiden och 

dessutom har en mycket stor organisationsförändring genomförts inom staden.   

 

Genom att staden har ett gemensamt ramverk och språk, har det stärkt 

möjligheten att kraftsamla utifrån de aktuella frågorna. Utifrån det som 

presenteras i den här rapporten, är bedömningen att programmets arbete här har 

givit effekt. En rad åtgärder har genomförts lokalt men även flera centrala 

projekt och programmet bidrar med en plattform och ett stöd som 

underlättar utvecklingen inom respektive förvaltningar och bolag. Det är viktigt 

att fortsätta påtala vikten av att Programmet för attraktiv arbetsgivare inte är ett 

HR-program, utan att det är verksamheten och dess utveckling som är i fokus. I 

arbetet med uppföljningen har det framkommit att det här ser olika ut i olika 

förvaltningar och bolag. 
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Det är svårt att svara på vilka av de insatser som har genomförts som har utgått 

från själva programmet och dess strategier. Bedömningen är att många arbetar 

med strategierna, mer eller mindre uttalat, men att det ibland är svårt att 

identifiera om det är programmet eller organisationens verksamhets- eller 

affärsplan som är utgångspunkten. Flera bolag och förvaltningar berättar att de 

internt identifierat strategier innan Programmet för attraktiv arbetsgivare 

beslutats. Oavsett utgångspunkt är bedömningen att det visar på ett program väl 

förankrat i de utmaningar verksamheterna brottas med.  

 

Inom ramen för arbetet med uppföljningen, har några hinder för att utföra 

arbetet i enlighet med programmet, identifierats. Dessa är bland annat 

pandemin, målkonflikter samt mängden program.  

 

Pandemin och dess effekter har haft stor påverkan på programmet. Många av de 

planerade insatserna såväl lokalt som centralt har fått läggas på is eller justerats 

för att anpassas efter rådande restriktioner. Även möjligheterna till dialog har 

påverkats. Bedömningen är att de resultat och insatser som har 

kommunicerats från centralt håll har haft genomslag även i förvaltningar och 

bolag, men många efterlyser ytterligare kommunikationsinsatser.  

 

Målkonflikter är ett annat hinder som har lyfts upp i arbetet. Dessa handlar till 

exempel om svårigheterna att samarbeta över förvaltningsgränserna, vilket i sin 

tur får en negativ effekt på arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Oklarheter 

kring vem som prioriterar i målen mellan förvaltningar, komplexa och 

undermåliga tekniska lösningar gör att det blir för trögt och bidrar till att 

medarbetare lämnar staden.  

 

När det gäller hindren pågår arbete på olika håll inom staden för att avhjälpa 

dessa. Pandemin är något som staden inte påverkar, men följer utvecklingen av 

och hanterar konsekvenserna bland annat med hjälp av råd och 

rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Målkonflikterna kan komma att 

hanteras i och med den nya organisationen som staden till viss del redan har och 

till viss del kommer att få i och med tidigare fattade beslut. Här är viktigt att 

staden även fortsättningsvis följer utvecklingen och identifierar de eventuellt 

nya målkonflikter som kan komma att utvecklas och fångar upp dem på ett 

tidigt stadium. När det gäller mängden program, pågår ett arbete på 

stadsledningskontoret att se över och samla information om program för att 

underlätta såväl arbete som uppföljning.  

 

Genom de dialoger som genomförts har vi kunnat få en bra bild över vilka 

områden vi ser att arbetet bör koncentreras på under resterande programtid. 

Dessa redovisas i kapitel 7, Viktiga strategiska framtidsfrågor.    
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7 Viktiga strategiska frågor 
under resterande programtid 
Utifrån de dialoger som förts med förvaltningar och bolag samt utifrån den 

bedömning som görs i slutsatserna ovan, finns det en rad frågor som bör 

fokuseras på under resterande programtid. Det finns också några frågor som bör 

adresseras inför en eventuell justering av programmet när programtiden är slut.  

Under den återstående programperioden bedöms att fokus bör vara på att 

bibehålla och vidareutveckla med de arbeten som pågår inom målområde 1 och 

2 samt att utveckla och starta upp insatser främst inom målområde 3. Avsnitten 

nedan kommer att vara en viktig utgångspunkt för programorganisationen i det 

fortsatta arbetet kring prioritering av projekt under resterande programtid. 

7.1 Långsiktig kompetensförsörjning 
En av de allra viktigaste framtidsfrågorna är den långsiktiga 

kompetensförsörjningen som har stark koppling till målområde 3. I 

uppföljningens resultat framgår att det här området är det som staden har längst 

väg kvar att gå innan målet kan anses uppfyllt. Att använda kompetensen 

ändamålsenligt, nyttja de digitala verktygen och att aktivt och strategiskt arbeta 

med omställning, dvs ställa om kompetensen utifrån de behov som finns, 

kommer att bli än viktigare i framtiden.   

 

Stadens medarbetare är en viktig framtida resurs för att bemanna med rätt 

kompetens såväl i nuläget som på sikt. Möjligheten för de befintliga 

medarbetarnas långsiktiga kompetensutveckling behöver stärkas för att 

möjliggöra kompetensväxling när uppdrag utvecklas eller förändras. I samband 

med att förvaltningar och bolags grunduppdrag utvecklas och förändras, behövs 

också en långsiktig finansiering säkerställas och prioriteras för att anpassa 

kompetensen utifrån de aktuella förändringarna. 

 

Ett arbete som startats på SLK under hösten 2021 handlar om att göra en 

kompetensförsörjningsprognos på övergripande nivå. Den kommer sedan att 

konkretiseras inom förvaltningar och bolag under kommande år. Förhoppningen 

är att stötta verksamheterna i strategisk kompetensförsörjningsplanering kopplat 

till verksamhetsutveckling.  

 

Genom att tillvarata erfarna medarbetares kompetens kan behovet av 

nyrekryteringar minska. Staden kan främja detta genom att förändra attityderna 

samt öka möjligheterna för medarbetare som närmar sig pensionsåldern att 

förlänga sitt arbetsliv. 
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7.2 Chefers arbetsmiljö, arbetsmiljö, 
organisatoriska förutsättningar och 
medarbetarskap 
Det är viktigt att fortsätta “hålla i och hålla ut” i arbetet med chefers arbetsmiljö 

och organisatoriska förutsättningar. Detsamma gäller organisationskultur som är 

ett centralt område, där också tystnadskultur och det fortsatta arbetet med aktiva 

åtgärder ingår.  

 

Inom arbetsmiljöområdet ska fokus ligga på att bibehålla det som redan görs, 

däremot behöver det hälsofrämjande arbetet stärkas både centralt och lokalt. Ett 

projekt inom detta kommer sannolikt att initieras under 2022 

 

Medarbetarskap hänger nära ihop med organisationskultur och ledarskap.  

Medarbetarnas roll och frågor som hur man som medarbetare ska förhålla sig 

till sitt jobb, sina rättigheter och skyldigheter blir allt viktigare och är något som 

Göteborgs Stads programmet för attraktiv arbetsgivare bör sätta ljuset på under 

den fortsatta programtiden. 

 

7.3 Kommunikation och ”employer branding” 
Hur vi arbetar med intern kommunikation är en strategiskt viktig fråga för att nå 

resultat inom ramen för programmet. Om kommunikation mellan förvaltningar, 

bolag och stadsledningskontoret stärks, ökar möjligheten att till exempel lära 

och inspireras av varandra. Här är till exempel det digitala navet en del som kan 

komma att erbjuda goda möjligheter genom den kommunikativa kanalen ”vi 

delar med oss”.  

 

Inom employer branding bör arbete fortsätta såväl internt som externt. Ett 

exempel är att utifrån den centrala introduktion som tagits fram blir nästa steg 

att utarbeta en central introduktion för nya chefer. Detta för att skapa en 

gemensam bild över helheten för samtliga nya chefer i staden oavsett vilken 

organisation man anställts inom. 

 

7.4 Andra utmaningar och frågeställningar 
Många vittnar om att det förekommer målkonflikter som hindrar samarbete och 

med det ett effektivt arbetssätt som tillvaratar kompetenser samt möjligheter till 

en god arbetsmiljö. Att staden kan komma tillrätta med detta är en nyckelfråga 

för att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och leverera den bästa 

verksamheten.  

 

Arbetet med att koppla insatserna som görs utifrån Programmet för attraktiv 

arbetsgivare med effekterna för de vi är till för, är också något som behöver 

utvecklas. En viktig del i det fortsatta arbetet är därför att påtala vikten av att 

programmet och arbetet som görs inom ramen programmet har sin 

utgångspunkt i verksamheten. Det finns fortfarande förvaltningar och bolag där 

arbetet med programmet inte är en integrerad del i verksamheten utan snarare en 

HR-fråga. Det är av största vikt att programmet och HR-frågorna integreras 

med verksamheten.  
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När det gäller mätning visar resultatet av uppföljningen att medarbetarenkäten 

tenderar att vara ett allt för trubbigt och långsamt instrument. Redan nu 

använder många förvaltningar och bolag puls- och temperaturmätningar som är 

en modern metod med kortare ledtid som ger mer träffsäkra och aktuella 

resultat. 

7.5 Efter programtidens slut 
Bedömningen är att de centrala insatserna och styrningen från programmet är 

viktiga och stödjer förvaltningar och bolag i det lokala arbetet. Programmet med 

sina tre mål och åtta strategier kommer att vara aktuellt under längre tid än vad 

programtiden idag omfattar. I början av 2023 återkommer stadsledningskontoret 

kring frågan om det kan bli aktuellt att Göteborgs Stads program för attraktiv 

arbetsgivare förlängs och revideras utifrån det slutsatserna i uppföljningen visar.  

 

Det finns behov av en tydlig metod för hur förvaltningar och bolag ska ta sig an 

programmets innehåll samt hur centrala projekt ska omhändertas och 

resurssättas när de avslutas. Beslutsvägar och mandat behöver också tydliggöras 

när nya metoder, arbetssätt och verktyg införs. 

En annan del som framkommit under uppföljningen är att språket och 

styrningen av programmet behöver ses över. Detta för att på ett tydligare sätt 

addresera både förvaltningar och bolag samt se över vilken detaljnivå 

programmet ska hantera.  

 

Det finns också flera frågor som går att tydliggöra än mer inom ramen för 

programmet. Dessa handlar bland annat om lokalförsörjning/-effektivisering, 

arbete med innovationskultur samt digitalisering. Digitaliseringens påverkan på 

arbetslivet i stort samt på stadens arbetssätt är till exempel en viktig 

kompetensfråga. Här finns möjlighet att inom arbetet för programmet ta ett 

större helhetsgrepp och tillsammans tänka i termer av både nu och på längre 

sikt.  

 

Vid en förlängning är det av stor vikt att utgå från den situation samhället och 

stadens verksamheter befinner sig i för tillfället. En eventuell revidering 

alternativt ett tydliggörande av arbetssätt och metod, bör utgå ifrån vad som är 

rimligt att hinna med för stadens chefer och medarbetare.  
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Bilaga 1 

Urval av förvaltningar och bolag avseende 
dialog 
 

Förskoleförvaltningen 
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Göteborg Energi 
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Konsument och medborgarservice 

Kretslopp och vatten 

Kulturförvaltningen 

Lokalförvaltningen 

Park- och naturförvaltningen 

Socialförvaltningen Hisingen 

Stadsbyggnadskontoret 

Äldreomsorgsförvaltningen 
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1 Sammanfattning  
Det här är en halvtidsuppföljning av Göteborgs stads plan för jämställdhet 

2019-2023, Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 

Göteborgs stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-

2023. Samtliga planer omfattar mål och insatser utifrån ett serviceperspektiv. 

Dessutom omfattar plan för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism 

mål och insatser utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Syftet med uppföljningen av 

de tre planerna har varit att få en bild av genomförandet av insatserna och 

eventuella hinder för genomförandet, samt i planen för jämställdhet och plan för 

stärkta insatser mot rasism lyfta fram resultat som arbetet hittills bidragit till. 

Uppföljningen har utgjort ett underlag för att se om eventuella 

justeringar/förstärkningar behöver vidtas under det fortsatta planarbetet.  

Uppföljningen visar att genomförandet av de 10 insatserna i planen för stärkta 

insatser mot rasism har varit god eller delvis god. 10 av 16 svaranden uppgav 

dock att planen inte använts, där några förvaltningar hänvisat till att den nya 

organisationen fått prioriteras och kartläggning pågår över de styrande 

dokumenten. Insatserna har följts upp på olika sätt, där ett har varit följa upp 

åtgärderna kopplat till arbetsgivar- och serviceperspektivet via den ordinarie 

uppföljningsstrukturen.   

De resultat som redovisats av arbetet mot rasism utifrån ett serviceperspektiv 

har till största delen varit processinriktade, såsom ökad medvetenhet kring 

rasism till följd av olika kunskapshöjande insatser, metodutveckling, samt 

ändrade eller nya rutiner. I arbetet mot rasism har nätverk bildats och 

samverkan ökat. Effekter har även redovisats, såsom att rasistiskt klotter och 

hatpropaganda tenderat minska till följd av stadens intensifierade 

trygghetsskapande arbete.  

Genomförandet av jämställdhetsplanens 23 åtgärder har sammantaget visat på 

en god eller delvis god implementering, om än lite ojämnt mellan de olika 

utvecklingsområdena i planen. Mål och insatser kopplat till service- och 

arbetsgivarperspektivet har olika bakgrund vilket kan spela roll för olikheter i 

implementeringen. Generellt har implementeringen av jämställdhetsplanens 

åtgärder varit bättre inom arbetsgivarperspektivet än serviceperspektivet. En 

trolig förklaring är att åtgärderna riktar sig till förvaltningarnas HR-avdelningar 

och har fokus att stärka det ordinarie arbetet. Åtgärderna har följts upp på olika 

sätt. Ett har varit via den ordinarie uppföljningsstrukturen vilket gäller både 

arbetsgivar- och serviceperspektivet. 

Resultaten som redovisats av arbetet för jämställdhet har varit processinriktade 

till stor del och samma som redovisats för plan för stärkta insatser mot rasism. 

Vissa effekter har dock redovisats. Elevers trygghet har ökat enligt elevenkäten 

till följd av gymnasieskolans aktiva arbete med de grundläggande värdena i 

undervisningen och att förhindra kränkningar. Utvärderingar som gjorts hos 

några grundskolor har visat på att personalen sett att elever fått en ökad 

känslomedvetenhet, samt lättare att hitta vägar till konfliktlösning inom ramen 

för det främjande arbetet kopplat till könsnormer och våld.  
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Sammantaget avspeglas dock inte resultaten inom jämställdhetsområdet i den 

statistik som finns kopplad till planens indikatorer. Statistiken visar på väldigt 

små rörelser och att jämställdheten inte ökat inom de olika 

utvecklingsområdena. Det är dock för tidigt att kunna se sådana effekter då det 

krävs ett mer långsiktigt och aktivt arbete som statistiken kan verifiera. En 

effekt av utvecklingsarbetet inom arbetsgivarperspektivet som statistiken 

emellertid verifierat är att klyftorna minskat mellan kvinnors och mäns 

medellön i Göteborgs Stad till följd av riktade löneökningsutrymmen och 

jämställdhetssatsningar.  

I plan för jämställdhet och i plan för stärkta insatser mot rasism finns insatser 

för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning på 

hantering av alla former av kränkningar och trakasserier. Insatserna går hand i 

hand med utvecklingsarbete som pågår inom HR. Det är ett långsiktigt arbete 

och i dagsläget är det svårt att bedöma effekter. Resultat av arbetet hittills är 

exempelvis ökade kunskaper och träning i att hantera lagstiftningskrav, utökad 

utredningskompetens som för vissa förvaltningar resulterat i färre köpta tjänster 

för utredningar från företagshälsovården. En rutin för stadens arbete har tagits 

fram och det nya IT-systemet för arbetsskador och tillbud, har anpassats till 

stadens arbete mot kränkningar och trakasserier. 

Gemensamt för plan för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism är 

att planerna varit ett stöd för verksamhetsutveckling i främst de delar där det 

funnits tydliga kopplingar till verksamheternas grunduppdrag. Samtidigt har 

tidsbrist varit den mest förekommande orsaken till att det varit svårt att 

genomföra insatserna med ett serviceperspektiv. Dels p g a omorganisationen i 

staden, dels pandemin, och dels antalet planer och program som finns inom 

området. Antalet program och planer har skapat problem utifrån ett 

styrningsperspektiv, vilket fått konsekvens att planerna inte tagits omhand 

specifikt. En annan orsak har varit bristande kunskap till viss del kring frågor 

som rör rasism, samt kompetens att omsätta kunskaperna om jämställdhet i 

arbetet som omfattas av serviceperspektivet.  

I planen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har implementeringen 

av de tre insatserna varit god och det har inte förelegat några särskilda hinder 

för implementeringen så här långt. Planen används som del av den egna 

verksamhetsutvecklingen och insatserna har integrerats som del av den 

ordinarie verksamheten. Planen och insatserna har följts upp på olika sätt, varav 

ett har varit via den ordinarie uppföljningsstrukturen. Pandemin har påverkat 

implementeringen till viss del, men det finns inga tecken på att stadens arbete 

mot hedersrelaterat våld och förtryck stagnerat på grund av pandemin. 

Förmågan att anpassa insatserna till en ny situation framstår som god utifrån 

uppföljningen, där utbildningar genomförts på grundläggande nivå riktade till 

olika sektorer inom stadens förvaltningar. Organiseringen har bedömts som 

adekvat och det finns specialistverksamheter och funktioner att tillgå vilket 

bidrar positivt till att säkra stöd och skydd för utsatta och fortsatt fördjupning av 

kompetens bland personal.  

Uppföljningen har visat att de tre planerna är viktiga för att ge stöd i det 

fortsatta arbetet inom respektive område. I jämställdhetsplanens 
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utvecklingsområde ”jämställdhetsintegrering som strategi” har 

implementeringen dock varit generellt mycket låg. Stadsledningskontoret 

kommer därmed att förstärka stödet i implementeringen av utvecklingsområdet. 

Ansvar och roller behöver förtydligas utifrån stadens nya organisation kopplat 

till planen för stärkta insatser mot rasism. Stadsledningskontoret kommer därför 

att göra vissa förstärkningar som rör nätverk och samverkan i planen. 

Ytterligare justeringar/förstärkning bedöms ej behövas i det fortsatta planarbetet 

utifrån vad som framkommit i uppföljningen. 
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2 Inledning och bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade att anta tre stadenövergripande planer inom 

området mänskliga rättigheter 2019 och 2020 – Göteborgs stads plan för 

jämställdhet 2019 - 2023, Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism 

2020 - 2023, samt Göteborgs stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 2020 - 2023. De tre planerna omfattar ett serviceperspektiv. Dessutom 

omfattas plan för jämställdhet och plan för stärkta insatser mot rasism av ett 

arbetsgivarperspektiv.  

Enligt kommunfullmäktiges ska de tre planerna följas upp 2021. Denna 

uppföljningsrapport omfattar de tre planerna.   

2.1 Syfte 

Syftet med uppföljningen är att få en bild av hur genomförandet av insatserna i 

de tre planerna går och eventuella hinder för genomförandet. Uppföljningen av 

jämställdhetsplanen och planen för stärkta insatser i arbetet mot rasism ska även 

lyfta fram resultat som arbetet hittills bidragit till.  

Uppföljningen kommer att utgöra ett underlag för att se om eventuella 

förstärkningar och justeringar behöver göras i det fortsatta planarbetet. 

2.2 Avgränsningar 
Uppföljningen har skett på en övergripande förvaltnings- och bolagsnivå och 

redovisar inte hur stor andel av verksamheterna inom olika förvaltningar och 

bolag som arbetat med insatserna i de tre planerna, eller i vilken omfattning 

arbetet genomförts.  

2.3 Metod och urval 
Uppföljningen av de tre planerna är baserad på en enkätstudie med frågor som 

deltagande förvaltningar och bolag har besvarat skriftligen. Frågeställningarna 

finns inlagda i bilaga 1. I jämställdhetsplanens utvecklingsområden finns även 

indikatorer framtagna, vilka följs upp för att se om det skett några förändringar 

över tid som resultat av stadens jämställdhetsarbete.  

Uppföljningen av insatsen kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet i plan 

för jämställdhet och plan för stärkta insatser rasism handlar om att koppla ihop 

gällande lagstiftning med stadens systematiska arbetsmiljöarbete. Information 

om utvecklingen av det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet har 

hämtats från stadsledningskontoret. Detta eftersom kontoret sedan slutet av 

2019 leder och samordnar det omfattande utvecklingsarbetet med fokus på att 

synliggöra, förebygga och agera mot kränkande särbehandling, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier riktat till HR inom förvaltningarna i 

staden. Eftersom insatserna i de bägge planerna utgår ifrån det gemensamma 
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systematiska arbetsmiljöarbetet med lagkrav på att säkerställa icke 

diskriminering, redovisas implementeringen och resultaten av arbetet så här 

långt i avsnitt 3.1. Göteborgs stads plan för jämställdhet.   

Urvalet av deltagande förvaltningar och bolag i uppföljningen har gjorts utifrån 

de som står som ansvariga för specifika insatser i de tre planerna. Därtill har ett 

ytterligare bolagskluster bjudits in för att öka antalet bolag som deltar i 

uppföljningen av jämställdhetsplanens åtgärder, inom ramen för de åtgärder 

som riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. 

Sammanlagt har 20 förvaltningar och 7 bolag deltagit, varav ett moderbolag 

som representant för sitt bolagskluster. Antalet åtgärder/insatser, samt 

deltagande förvaltningar och bolag per plan har varit enligt följande:  

Plan Antal insatser 

servicepersp. 

Antalet insatser 

arbetsgivarpersp. 

Antalet deltagande 

förvaltn/bolag 

Jämställdhets-

planen 

18 5*  19 förvaltningar samt 7 

bolag 

Plan för stärkta 

insatser mot 

rasism 

8 2*  14 förvaltningar samt 1 

moderbolag 

Plan för arbetet 

mot heders-

relatat våld och 

förtryck  

3 -- 4 förvaltningar 

  

*Varav information om insatsen om det systematiska arbetsmiljöarbetet har hämtats från 

stadsledningskontoret som angetts ovan.  

Som tabellen visar ovan är de tre planerna olika i sin omfattning, liksom hur 

många verksamheter som deltagit i uppföljningen av respektive plan. Därför har 

inte någon jämförelse gjorts dem emellan, exempelvis vilken av planerna som 

efterlevts mest.  

2.4 Disposition och frågeställningar 
Varje plan redovisas individuellt, men uppföljningen av respektive plan följer 

samma disposition.  

I det första avsnittet har förvaltningar och bolag besvarat frågan om de använder 

planen som stöd för verksamhetsutveckling, samt i sin planering och 

uppföljning, med möjlighet att lämna kommentarer till deras svar. Det fanns 

även en fördjupningsfråga där förvaltningarna och bolagen skulle beskriva på 

vilket sätt åtgärderna/insatserna i de tre planerna följdes upp. 

Det andra avsnittet handlar om implementeringen av åtgärder och insatser. 

Förvaltningar och bolag har angett vilka åtgärder och insatser som de genomfört 

eller planerat att genomföra och med möjlighet att lämna kommentarer. De har 

också fått ta ställning till om implementeringen av åtgärderna/insatserna i 

respektive plan varit god på en generell nivå och uppge bakomliggande faktorer 

om åtgärderna och insatserna varit svåra att genomföra.  
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Tredje avsnittet omfattar endast plan för jämställdhet och plan för stärkta 

insatser mot rasism. Här har respondenterna angett om arbetet mot rasism och 

för jämställdhet gett några resultat så här långt. I jämställdhetsplanen finns även 

indikatorer framtagna där statistik samlats in. Vad statistiken visat presenteras i 

avsnittet, som ett komplement till de resultat som respondenterna angett.  

Avsnitt 4 består av slutsatser, samt en bedömning om eventuella förstärkningar 

eller justeringar som behöver göras för respektive plan, vilka är baserade på 

respondenternas förslag och stadsledningskontorets sammanvägda bedömning.  

3 Uppföljning av de tre 
planerna 

3.1 Göteborgs stads plan för jämställdhet 

3.1.1 Planen och uppföljningens omfattning  

Jämställdhetsplanen omfattar både ett service- och arbetsgivarperspektiv. 

Planen består av 6 utvecklingsområden med sammanlagt 23 åtgärder, varav en 

del är riktade till specifika nämnder och styrelser och en del till samtliga 

nämnder och styrelser.  

Utvecklingsområdena är: 

• Jämställdhetsintegrering som strategi 

• Socialtjänstens handläggning av beslut likvärdig och jämlik oavsett kön 

• Utbildning och arbete -fritt från könsstereotypa normer 

• Frihet från våld 

• Likvärdigt inflytande inom stadsutvecklingsprocesser oavsett kön 

• Jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön 

Åtgärderna består av kompetenshöjande insatser för ökad normmedvetenhet, 

metodutveckling och gemensamma arbetssätt, samverkan internt och externt, 

samt informationsspridning och marknadsföring internt och externt. Inom det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska även kunskaperna höjas på alla nivåer om 

lagstiftning så att den efterlevs.  

19 förvaltningar och 7 bolag har deltagit i uppföljningen av planen. Dessa är: 
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Förvaltningar Bolag 

Socialförvaltning Centrum, Nordost, 

Hisingen och Sydväst 

Förvaltningen för funktionsstöd 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Kulturförvaltningen 

Demokrati och medborgarservice 

Fastighetskontoret 

Park- och naturförvaltningen 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafikkontoret 

Intraservice 

Stadsledningskontoret 

Framtiden (Förvaltnings AB 

Framtiden) 

Higab 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Älvstranden Utveckling 

Göteborg & Co 

Göteborgs Stadsteater 

GotEvent AB 

 

3.1.2 Planen som stöd för verksamhetsutveckling, samt i 

planering och uppföljning 

Uppföljningen visar att planen och åtgärderna till viss del har varit ett stöd för 

verksamhetsutveckling. Detta gäller främst arbetsgivarperspektivet, men också 

till viss del de åtgärder som berör serviceperspektivet och där det finns en direkt 

koppling till det grunduppdrag som verksamheten har och till lagstiftningen 

inom området. Till exempel ansågs planen vara ett stöd för att utveckla HR-

processen, men också inom utbildningssektorn då åtgärderna knyter an till 

skollagen, läroplanerna och diskrimineringslagen.  

Bilden skiftar på vilket sätt planen och åtgärderna följts upp avseende 

serviceperspektivet. En del har uppgett att planen och åtgärderna har följts upp 

via den ordinarie uppföljningsstrukturen kopplat till sitt grunduppdrag, andra 

har följt upp åtgärderna i dialog med berörda avdelningar, eller via andra 

program och rapporteringar inom hållbarhetsområdet. Några uppgav att 

åtgärderna inte har följts upp. 

Inom arbetsgivarperspektivet finns det lagkrav att arbeta med frågorna såsom 

lönekartläggningar och att förebygga ohälsa, motverka diskriminering och med 

stöd av aktiva åtgärder främja lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna följs 

upp via den ordinarie uppföljningsstrukturen och där likabehandlingsplaner 

fortfarande finns sker uppföljningen via dem.  

Stadens arbete kopplat till kränkningar och trakasserier som är under 

uppbyggnad ska även det följas upp i den ordinarier uppföljningen under 2022. 

Stadsledningskontoret har även gjort en fördjupad uppföljning av hur staden 

som arbetsgivare efterlever diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder samt 

hantering av kränkande särbehandling i föreskriften om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och hur arbetet integreras i det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet (dnr 0960/21). Den strategiska fördjupningen visade på 

behov av två huvudspår. Det ena var behov av utveckling av central uppföljning 

och gemensamma arbetssätt för att säkerställa att staden uppfyller kraven i 

arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen. Det andra att det finns 

organisatoriskas förutsättningar för förvaltningar och bolag att leva upp till 

lagkraven. För båda huvudspåren gäller att se över och säkerställa ett 

sammanhållet arbete, med fokus på lagstiftningskraven, och med samverkan 

mellan central nivå, stadens verksamheter och fackliga organisationer som kan 

bli långsiktigt både vad gäller struktur och finansiella resurser. 

3.1.3 Implementering av åtgärderna 

I de utvecklingsområden som rör socialtjänsten, utbildning och arbete, frihet 

från våld, har implementeringen av planens åtgärder genomförts enligt plan och 

är ett arbete som fortskrider. Respondenternas bedömning har varit att 

implementeringen varit god eller delvis god. Däremot har genomförandet av 

åtgärderna kopplat till stadsutveckling varit lite mer ojämn och där några 

respondenter bedömt att implementeringen varit låg.  

Inom socialtjänsten har kompetenshöjande åtgärder genomförts i normmedvetet 

arbetssätt och att granskningen av beslut gjorts utifrån jämlikhet och kön. Inom 

utvecklingsområdena ”utbildning fritt från könsstereotypa normer” och ”frihet 

från våld” har kompetenshöjande insatser, metodutveckling och samverkan 

genomförts. Några verksamheter inom stadsutveckling har haft 

kompetenshöjande insatser för sin personal. En av åtgärderna kopplat till 

metodutveckling inom stadsutveckling har genomförts. Det är att vidareutveckla 

analysverktyg såsom social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys med mera 

för att inkludera en normkritisk analys. Övriga åtgärder som rör 

vidareutvecklandet av modeller för medborgardialog och de lokala 

utvecklingsplanerna och den lokala kunskapsbasen har inte genomförts, men 

där flera respondenter uppgett att åtgärderna planeras att starta igång. 

Inom utvecklingsområdet ”jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor” har 

planens åtgärder haft en god implementering. Satsningar har gjorts för att 

rekrytera fler till yrkesgrupper där könsfördelningen är ojämn och där en 

normmedveten marknadsföring använts. Flertalet respondenter har även uppgett 

att de använder sig av den kompetensbaserade rekryteringsprocess som 

Göteborgs stad tog fram 2018. Kompetenshöjande åtgärder för normkritisk 

rekryteringsprocess har genomförts. Utbildningsansvarig uppgav dock att 

normkritik inte berörts på djupet i utbildningarna. Lönekartläggningar har gjorts 

enligt lagkravet som finns.  

Utvecklingsarbetet av den systematiska arbetsmiljön består av en rad åtgärder 

inriktade på att bygga upp en sammanhållen fast och stadig grund för alla 

former av kränkningar och trakasserier. Insatserna är formade och genomförs i 

mycket nära samarbete med förvaltningarnas HR-avdelningar. Samtal pågår om 

utveckling av arbetssätt och större samverkan över förvaltningsgränser liksom 

hur arbetet ska bli hållbart och staden som helhet ska klara kompetensfrågorna 

på längre sikt. Engagemanget och viljan från många av stadens HR-avdelningar 
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att medverka i utvecklingsinsatserna är stort vilket också, i sig, är en form av 

resultat.  

Det utvecklingsområde där genomförandet av åtgärder inte genomförts alls eller 

bedömts som generellt lågt var ”jämställdhetsintegrering som strategi”. De 

flesta har uppgett att inga åtgärder genomförts, men flera ansåg att det fanns ett 

behov av att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering och där några planerar 

kompetenshöjande insatser de kommande åren.  

Den mest förekommande orsaken till att det varit svårt att genomföra åtgärderna 

i planen generellt har varit tidsbrist. Dels har omorganisationen i staden och 

pandemin inneburit att frågorna inte prioriterats, dels har den stora andelen 

planer och program inom mänskliga rättighetsområdet inneburit att jämställdhet 

ur ett serviceperspektiv inte lyfts fram som ett prioriterat område. Det har även 

framkommit i uppföljningen att det finns en viss avsaknad av kompetens att 

omsätta kunskaperna om jämställdhet till sitt arbete som omfattas av 

serviceperspektivet.  

3.1.4 Resultat och effekter av åtgärderna 

De resultat kopplat till serviceperspektivet som beskrivits är ökade kunskaper 

om jämställdhet och normer, metodutveckling och ändrade arbetsrutiner för att 

skapa förutsättningar för en jämställd service. I kultursektorn och studie- och 

yrkesvägledningen har också ett normmedvetet arbete bedrivits där 

jämställdhetsperspektivet integrerats i det dagliga arbetet. Satsningar har också 

gjorts för att locka till könsöverskridande studie- och yrkesval, ofta tillsammans 

med olika branscher. Socialförvaltningarna uppgav dock att det varit svårt att få 

en bild över vilka effekter genomförda åtgärder gett i och med den 

omorganisering som skett. Inom stadsutvecklingsområdet uppgav 

respondenterna det att det var för tidigt att mäta effekter av arbetet hittills som 

genomförts. Däremot har effekter rapporterats till följd av några grundskolors 

och gymnasieskolans aktiva arbete av det främjande arbetet mot våld. Några 

grundskolor har arbetet med könsnormer och våld tillsammans med föreningen 

MÄN lett till positiva effekter. Enligt utvärderingar som gjorts framkom det att 

personalen sett att elever fått en ökad känslomedvetenhet, samt lättare att hitta 

vägar till konfliktlösning. Gymnasieskolans arbete för att förhindra kränkningar, 

samt grundläggande värden i undervisningen om mänskliga rättigheter och 

jämställdhet, har lett till att tryggheten ökat på skolan enligt gymnasieskolans 

elevenkät.  

I det sista utvecklingsområdet omfattande stadens kompetensförsörjning och 

arbetsvillkor, har några rapporterat att det har blivit en jämnare könsfördelning 

av de som rekryterats till ledande positioner till verksamheten. Några har också 

uppgett utifrån de lönekartläggningar som gjorts har det inte funnits några 

osakliga löneskillnader mellan könen.  

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet finns tydliga signaler från flertalet 

förvaltningar om att arbetet genererar ett mer professionellt och lagenligt 

omhändertagande när händelser har inträffat. I jämställdhetsplanen och i plan 

för att stärkta insatser mot rasism finns en rad förväntade resultat som också 
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ingår och är en del av förvaltningarnas befintliga utvecklingsarbete kopplat till 

kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Bedömningen är att arbetet hittills i kombination med planerade aktiviteter har 

goda möjligheter att uppnå i stort sett samtliga förväntade resultat framöver. Ett 

nästa steg i utvecklingsarbetet är att stärka HR:s stöd till cheferna för att 

förhindra och långsiktigt förebygga alla former av kränkningar och trakasserier.  

Statistik som samlats in från 2015 och framåt utifrån planens indikatorer ger 

inte några indikationer på att jämställdheten ökat till följd av socialtjänstens, 

skolans och stadsutvecklingens arbete utifrån ett serviceperspektiv. Statistiken 

från Socialstyrelsens öppna jämförelser visar på att det inte har funnits någon 

kontinuitet i arbetet över tid att systematiskt följa upp och utveckla 

verksamheterna inom socialtjänsten med ett jämställdhetsperspektiv. Vanligast 

var att en verksamhet bedrev ett sådant arbete under en begränsad tidsperiod. 

Statistiken har inte visat på några egentliga trendbrott vad gäller ungas studie- 

och yrkesval trots stadens aktiva arbete. De förväntade effekterna är långsiktiga 

och det tar tid att utmana och förändra de normer som könsskillnaderna grundar 

sig i och där det finns andra påverkansfaktorer utanför skolan som inverkar på 

den enskildes studie- och yrkesval. Likaså är det för tidigt att se några effekter 

av det främjande och förebyggande arbete för att motverka våld inom 

skolväsendet som skulle kunna avspeglas i statistiken om antalet våldsincidenter 

på skolan och i den metodutveckling som pågår inom stadsutveckling.  

Inom arbetsgivarperspektivet redovisas däremot positiva resultat som kunnat 

verifieras statistiskt. Till exempel har klyftorna minskat mellan kvinnors och 

mäns medellön i Göteborgs Stad till följd av riktade löneökningsutrymmen och 

jämställdhetssatsningar. Även externa faktorer har påverkat lönenivån såsom 

marknadspåverkan och statliga insatser. Verksamheter inom Göteborgs Stad har 

även arbetat med att marknadsföra sig och höja attraktiviteten till olika 

yrkesgrupper och ta emot studenter, elever och praktikanter på ett 

normmedvetet sätt utifrån kön. På det stora hela visar dock statistiken på väldigt 

små rörelser i att kvinnor och män rekryterats till yrkesgrupper där någon av 

grupperna är underrepresenterade. Det samma gäller de kvinnor och män som 

blivit utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier 

på jobbet. Andelen utsatta har varit relativt jämn mellan könen under den 

senaste femårsperioden. Däremot är andelen högre hos de som angett kategorin 

”annat” som könsidentitet jämfört med kategorin ”kvinna” och ”man” i 

medarbetarenkäten under samma period.  

Stadens enkätleverantör har på uppdrag av stadsledningskontoret gjort 

statistiska analyser utifrån svaren om kränkande särbehandling. Analysen visar 

att de som blivit utsatt för någon form av kränkande särbehandling har mycket 

lägre NMI än övriga och de som upplever flera typer av kränkningar och 

trakasserier har ett ännu lägre NMI. Det är inga större skillnader mellan typ av 

kränkande särbehandling men de som blivit utsatt av en chef har lägre NMI 

jämfört övriga. Förekomsten av kränkningar och trakasserier är en indikator på 

en verksamhet med en bristande organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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3.2 Göteborgs stads plan för stärkta 
insatser mot rasism 

3.2.1 Planen och uppföljningens omfattning  

Planen omfattar både ett service- och arbetsgivarperspektiv. Planen består av 2 

delmål med sammanlagt 10 åtgärder, varav en del är riktade till specifika 

nämnder och styrelser och en del till samtliga nämnder och styrelser. 

Uppföljningen av implementering och resultat av insatsen som handlar om det 

systematiska arbetsmiljöarbetet redovisas i avsnitt 3.1. 

Delmålen i planen är: 

• Göteborg Stad involverar och inkluderar aktörer och grupper som 

berörs i arbetet mot rasism 

• Göteborgs Stad synliggör, förebygger och agerar mot rasism 

Insatserna består av kompetenshöjande åtgärder för ökade kunskaper om 

rasism, metodutveckling, samt samverkan internt och externt. 

Följande förvaltningar och moderbolag har deltagit i uppföljningen:  

Förvaltningar Bolag 

Socialförvaltning Centrum, Nordost, 

Hisingen och Sydväst 

Förskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Kulturförvaltningen 

Lokalförvaltningen 

Fastighetskontoret 

Park- och naturförvaltningen 

Trafikkontoret 

Intraservice 

Stadsledningskontoret 

Framtiden  

 

 

3.2.2 Planen som stöd för verksamhetsutveckling, samt i 

planering och uppföljning 

Planen har använts till viss del för verksamhetsutveckling och stöd i arbetet. Det 

har främst gällt där det funnits en direkt koppling till det grunduppdrag som 

verksamheten har och den lagstiftning som finns på området. Lite mer än 

hälften (10 av 16 svaranden) uppgav dock att de inte använt planen i deras 

verksamhetsutveckling, varav några hänvisade till att den nya 

nämndorganisationen fått prioriteras och att en kartläggning pågår över de 

styrande dokumenten.  

En del av de svarande uppgav att insatserna inte följts upp tidigare. Bland 

övriga har uppföljningen antingen skett via det ordinarie uppföljningssystemet i 
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de fall åtgärderna varit kopplade till grunduppdraget, genom dialog med berörda 

verksamheter, via andra program, eller via stadens brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete.  

3.2.3 Implementering av insatserna 

Uppföljningen visar på att insatserna i planen med ett serviceperspektiv i stort 

sett genomförts enligt plan.  Ungefär hälften av respondenterna bedömde 

implementeringen som delvis god, en tredjedel som god och några få bedömde 

implementeringen som låg. Insatserna kopplat till socialtjänsten och skolan var 

de som generellt bedömts ha en god implementering.  

Nätverk har etablerats och samverkan internt och externt har inletts enligt det 

första delmålet. Insatserna i det andra delmålet har också genomförts förutom 

insatsen ”Vidga normen”. Insatsen var beroende av externa medel från EU, men 

den ansökan som skickades till EU avslogs. Diskussioner förs nu i styrgruppen 

Västsverige mot rasism hur arbetet ska drivas vidare. Integreringen av rasism 

och hatbrott i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och förebyggande arbete har 

skett i arbetet med att motverka klotter som innehåller rasism och hatbrott. En 

rad olika insatser har också genomförts av skolväsendet för att förstärka 

demokrati- och värdegrundsuppdraget, motverka hat och hot på nätet, samt 

utbildning i civilkurage och sammanställning av metodmaterial som finns 

tillgängligt digitalt eller fysiskt. Insatserna är en del av skolans grunduppdrag 

och har bland annat handlat om projekt och samarbeten med Levande Historia, 

samt organisationer från det civila samhället om normer och värden 

De svårigheter som lyfts som påverkat implementeringen var främst tidsbrist till 

följd av antalet planer och program som finns inom området som vid 

implementering konkurrerar med varandra, samt att kunskap i staden till viss 

del brister kring frågor som rör rasism. En ytterligare aspekt som togs upp var 

behovet av att tydliggöra ansvar, dels för de som utpekats att genomföra 

insatserna, dels i de samverkansgrupper och nätverk som planen angett. Även 

kunskaperna kring hur rasismen ser ut i samhället behöver fördjupas och där 

centrala utbildningsinsatser efterfrågas.  

3.2.4 Resultat och effekter av åtgärderna 

Positiva resultat och effekter har redovisats till följd av ett arbete som pågår 

inom ramen för stadens trygghetsarbete. En effekt till följd av gymnasieskolans 

arbete med de grundläggande värdena i undervisningen och att skolan arbetat 

aktivt med att förhindra kränkningar var att gymnasieelevers trygghet ökat de 

senaste åren enligt elevenkäten. Ett annat resultat var att det fanns tecken på att 

det rasistiska klottret och hatpropagandan minskat något sedan ett intensifierat 

arbete mot klottersanering påbörjats. Stadengemensamma rutiner håller också 

på att tas fram i anmälningar av rasistiskt klotter och hatpropaganda.  

Övriga resultat som lyfts fram är till stor del organisatoriska och 

processinriktade, såsom att nätverk bildats och att samverkan ökat i arbetet mot 

rasism, utbildningsinsatser har bidragit till större medvetenhet och trygghet att 
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arbeta mot rasism och lokala planer har tagits fram för att stödja arbetet. Det 

pågår också en uppbyggnad av en webbsida för att öka unga rasifierade 

kreatörers synlighet inom kultursektorn.  

3.3 Göteborgs stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

3.3.1 Planen och uppföljningens omfattning  

Planen omfattar ett serviceperspektiv och består av 3 delmål med sammanlagt 

14 insatser. Insatserna är riktade till 14 nämnder och 1 styrelse. 

Delmålen är: 

• Det finns ett främjande och förebyggande arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck 

• Individer som lever i hederskontext får stöd och skydd utifrån behov 

• Yrkesverksamma som möter individer i hederskontext har ett adekvat 

och fungerande stöd 

Enligt planen är det 3 insatser som halvtidsuppföljningen ska omfatta. 

Deltagande förvaltningar har varit de fyra socialförvaltningarna Centrum, 

Nordost, Hisingen och Sydväst. Insatserna som följts upp har varit: 

• Utred möjligheten att säkerställa tillgången till lämpligt skyddat boende 

• Stärk arbetet med långsiktiga psykosociala insatser 

• En redogörelse för antalet utbildningstillfällen som genomförts fr o m 

2020-01-01 och fram tills oktober månad 2021. Antalet deltagare ska 

även redogöras för och då gärna uppdelat på verksamhetsområden om 

det finns. (Socialförvaltning Centrum ansvarig för redogörelsen) 

Därutöver har en utvärdering av resursteam heders arbete gjorts via 

Länsstyrelsen Östergötland som har det nationella regeringsuppdraget att 

samordna resurscentrasatsningen och lokalt via dåvarande social 

resursförvaltning som har samordningen av teamen. Utvärderingarna redovisas 

inte inom ramen för denna uppföljning men kortfattat visar de att teamen 

etablerats och utvecklat sitt stöd inom en rad områden trots både pandemi och 

omorganisation. Särskilda satsningar på utsatta grupper som hbtqi-personer och 

personer med funktionsnedsättning leder till ökat stöd och skydd för dessa 

grupper och socialtjänsten får rådgivning i ärenden med hedersproblematik, 

framför allt gällande risk- och skyddsbedömningar. Teamen samverkar både 

inom och utanför staden med andra myndigheter och civilsamhället och bidrar 

till ny och fördjupad kunskap på området. Deras stöd till utsatta och till 

yrkesverksamma leder många gånger till konkreta åtgärder och förbättrat stöd 

och skydd till den enskilde.  
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3.3.2 Planen som stöd för verksamhetsutveckling, samt i 

planering och uppföljning 

Planen har enligt de svarande använts som del av sin verksamhetsutveckling. 

Socialförvaltningarna har ett lagstiftat ansvar på området där insatserna har 

integrerats i den ordinarie verksamheten.  

Insatserna har följts upp på lite olika sätt beroende på ansvarsområde. Hos den 

centrala samordningsgruppen har uppföljning av arbetet med planen skett 

kontinuerligt. Den centrala samordningsgruppen består av representanter för 

samtliga regionala socialförvaltningar, förvaltningen för funktionsstöd, äldre 

samt vård- och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 

förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.  

På förvaltningarna har uppföljning skett antingen via den samordnaren för 

frågorna, eller via den ordinarie uppföljningsstrukturen, eller via lokalt 

framtagen handlingsplan för våld i nära relation. 

3.3.3 Implementering av insatserna 

Implementeringen av de tre insatserna är igång enligt uppföljningen. 

Kompetenshöjande insatser har genomförts, men med viss fördröjning p g a 

Covid innan insatserna lades om digitalt. Även den nya nämndorganisationen 

har påverkat möjligheten att nå ut med utbildningsinsatser och information. 

Den första insatsen Utreda tillgången till lämpligt skyddat boende svarar 

förvaltningarna att det enligt Göteborgs Stads samlade placerings- och 

inköpsfunktion (SPINK)1 finns tillgång till platser genom leverantörer som 

erbjuder kvalificerade platser med inriktat stöd. De skyddade boendena anses ha 

god kompetens att arbeta med hedersärenden.  

Den andra insatsen Stärk arbetet med långsiktiga psykosociala insatser refererar 

förvaltningarna till det regionala stödcentrum mot hedersrelaterat våld och 

förtryck som är under uppstart, där även sjukvård och polis finns med. 

Styrgrupp och arbetsgrupp är tillsatta och i gång. För övrigt har 

socialförvaltningarna svarat lite olika på hur de tagit sig an insatsen, exempelvis 

att arbetet har stärkts genom kompetensutveckling och utveckling av arbetssätt 

och att undersökning planeras av hur en av förvaltningarna kan utveckla egna 

insatser för att tillgodose långsiktigt stöd till våldsutsatta personer.  

Den tredje insatsen där antalet utbildningstillfällen som genomförts och 

deltagare uppdelat på verksamhetsområden skulle redovisas, visade att 

utbildningar, föreläsningar och konferenser har hållits, men att p g a Covid fick 

27 planerade utbildningar ställas in 2020, innan verksamheten hann ställa om 

till distansutbildningar. Basutbildningar har hållits för yrkesverksamma i staden. 

Totalt har 770 personer deltagit i utbildningarna. Ytterligare 133 har deltagit i 

föreläsningarna under 2020 och 2021. Barns utsatthet, samt pojkar och män har 

varit fokus i en del av utbildningarna. Särskilt utsatta grupper i en hederskontext 

 
1 SPINK är Göteborgs Stads samlade organisation som arbetar med placeringar och 
upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
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är bland annat hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning. 

Utbildningar har också hållits för personal på utbildningsförvaltningen i metod- 

och stödkort att upptäcka hedersrelaterat våld i gymnasieskolan. En annan 

utbildning har haft fokus på förebyggande insatser.  

Inga ekonomiska, tidsmässiga eller kunskapsmässiga orsaker har uppgetts som 

skulle skapa hinder att genomföra insatserna hos tre av socialförvaltningarna. 

Det finns också resursteam som kan stödja i arbetet. En socialförvaltning 

uppgav dock att inom dess stadsområde aktualiseras majoriteten av stadens 

hedersärenden. Detta avspeglade ett större behov av både ekonomiska, 

tidsmässiga resurser att genomföra insatserna, samt att det fanns ett behov av 

djupare kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck.  

4 Bedömning och slutsats   
Plan för jämställdhet   

Stadsledningskontoret bedömer att några justeringar under planperioden inte är 

nödvändiga, men det finns ett behov av att jämställdhetsarbetet behöver 

förstärkas inom utvecklingsområde jämställdhetsintegrering i planen där 

genomförandet av åtgärderna generellt varit mycket lågt. Det saknas generellt 

en systematik i att integrera jämställdhetsfrågor i planerings- och 

uppföljningsprocessen. Stadsledningskontoret kommer därför att förstärka 

stödet av implementeringen av utvecklingsområdet för ett bättre genomslag.  

På en övergripande nivå har genomförandet av åtgärderna kopplat till 

arbetsgivarperspektivet varit bättre än åtgärderna inom serviceperspektivet. En 

trolig förklaring är att utvecklingsåtgärderna med fokus på staden som 

arbetsgivare riktar sig till förvaltningarnas HR-avdelningar och har fokus att 

stärka det ordinarie arbetet, men också att det finns en lagstiftning på området 

för arbetsgivarfrågor. En ytterligare förklaring är att mål och insatser i 

jämställdhetsplanen och planen för stärkta insatser mot rasism togs fram i nära 

samverkan med HR på stadsledningskontoret i samband med att 

utvecklingsarbetet planerades. Insatserna i planerna har utifrån detta stämt väl 

överens med det arbete som nu genomförs, främst kopplat till stadens 

förvaltningar. Det är ett långsiktigt arbete med fokus såväl på professionellt 

omhändertagande när kränkningar eller trakasserier uppkommer men också på 

långsiktighet i utveckling av det förebyggande arbetet. Det är viktigt att arbetet 

fortsatt hålls ihop med fokus på att bygga upp en stadig grund, utan inslag av 

lösryckta insatser.   

Jämställdhetsfrågorna finns även med i lagstiftningen som omfattar 

serviceperspektivet, då ofta inbäddat i begreppet jämlikhet, vilket kan ha 

bidragit till att jämställdhetsperspektivet inte blivit lika tydligt och därmed fått 

ett mindre utrymme i arbetet som görs. En annan bidragande orsak som också 

kom fram i uppföljningen är bristande kompetens att omsätta kunskaperna i 

arbetet i utvecklingsområdena som omfattas av ett serviceperspektiv. Tillgång 

till processledare eller stödfunktion med kompetens om jämställdhet och 
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mänskliga rättigheter, som stödjer ett sådant arbete i verksamheten och på en 

förvaltningsövergripande strategisk nivå, blir viktig för att stödja arbetet. I de 

nya förvaltningarna är det dock inte är lika tydligt uttalat vem som ansvarar för 

frågorna. Ansvaret för det arbetsgivarpolitiska arbetet ligger på respektive 

organisation, med stöd och samordning av stadsledningskontoret. 

De resultat som beskrivits kopplat till serviceperspektivet har för det mesta varit 

processinriktade till följd av ett pågående arbete. Statistik som samlats in från 

2015 och framåt utifrån planens indikatorer gav dock inte några indikationer på 

att jämställdheten ökat till följd av genomförda åtgärder inom socialtjänsten, 

skolan och stadsutveckling utifrån ett serviceperspektiv. Bedömningen är att det 

är förtidigt att se några effekter av det arbete som genomförts som skulle kunna 

avspeglas i den statistik som tagits fram. De förväntade effekterna är långsiktiga 

och det tar tid att utmana och förändra stereotypa könsnormer som bidrar till 

ojämställdhet som är ett genomgående tema i planen. Däremot har det 

långsiktiga arbetet med osakliga löneskillnader kunnat verifierats statistiskt till 

följd av riktade löneökningsutrymmen och jämställdhetssatsningar. 

Plan för stärkta insatser mot rasism 

De svårigheter som lyfts som påverkat implementeringen har främst varit 

tidsbrist. En aspekt som lyftes var behovet av att tydliggöra ansvaret för de som 

utpekats att genomföra insatserna och mandat för de som deltar i 

samverkansgrupper och nätverk som planen angett. En annan var att kunskaper 

kring hur rasismen ser ut i samhället behövde fördjupas och att centrala 

utbildningsinsatser efterfrågades.  

Utifrån vad uppföljningen visat är stadsledningskontoret bedömning att ansvar 

och roller inom arbetet behöver förtydligas utifrån stadens nya organisation. 

Stadsledningskontoret har en ny avdelning med uppdrag att driva 

implementering och genomförandet av beslut och uppdrag fattade av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt till följd av förändrad lagstiftning. 

Vissa förstärkningar kopplat till insatserna som rör nätverk och samverkan 

behöver därför göras. Stadsledningskontoret planerar att utveckla befintligt 

stadenövergripande nätverk med syftet att driva på genomförandet av beslut på 

området mänskliga rättigheter.  

Vidare bedömer stadsledningskontoret att nätverket Västsverige mot rasism är 

lämpligt att utgöra ett stöd till ansvarig förvaltning att driva på insatsen Vidga 

normen i praktiken. Länsstyrelserna har fått ett förlängt regeringsuppdrag att 

motverka rasism på arbetsmarknaden och samtal förs hur utbildningsmaterial 

och metodstöd från Länsstyrelsen i Stockholms projekt kan omhändertas och 

utgöra ett stöd framåt. 

Utöver det bedöms inga justeringar i planen i form av ansvariga förvaltningar 

och bolag vara nödvändiga.  

Implementeringar av insatserna har bedömts som delvis god eller god, och 

främst inom socialtjänsten och utbildningssektorn. Insatserna har i stort sett 

implementerats enligt planens intentioner.  
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Resultaten som redovisats så här långt har till stor del varit organisatoriska och 

processinriktade, men vissa effekter av stadens trygghetsarbete redovisas också. 

Planen är stadens första styrande dokument mot rasism och har en 

uppstartssträcka för att etablera strukturer och former för arbetet. Eftersom 

Göteborgs Stads arbete mot rasism pågått under en kortare tidsperiod är det för 

tidigt att se effekter av det arbete som lagts ner. Framåt kvarstår att säkerställa 

att de organisatoriska och processinriktade resultaten ger effekt i form av att alla 

får tillgång till sina mänskliga rättigheter samt likvärdig service och bemötande 

utan diskriminering och Göteborg tar ytterligare steg mot att bli en stad fri från 

rasism. 

Plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Den övergripande bedömningen och slutsatsen av implementeringen av de tre 

insatserna är att arbetet är igång och går enligt plan. Att samtliga svaranden 

angett att de använt planen som del av sin verksamhetsutveckling är positivt och 

innebär att planens insatser integrerats som del av den ordinarie verksamheten. 

Pandemins påverkan på arbetet avspeglas till viss del i uppföljningen. Det finns 

dock inga tecken på att stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

stagnerat på grund av pandemin och förmågan att anpassa insatser till en ny 

situation framstår som god.  

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck pågår enligt planens intentioner och att det inte föreligger 

några särskilda hinder för implementering och genomförande utifrån den 

uppföljning som gjorts halvvägs in i planperioden. Organiseringen är adekvat 

och det finns specialistverksamheter och funktioner att tillgå vilket bidrar 

positivt till att säkra stöd och skydd för utsatta och fortsatt fördjupning av 

kompetens bland personal. Det är tydligt att både regionalt stödcentrum heders 

och resursteam heders arbete fyller/kommer att fylla en viktig funktion i det 

långsiktiga stödet till utsatta och i den fördjupade och konkreta 

kunskapsförsörjningen i socialtjänstens arbete.  

Utbildningar har genomfört riktade till olika sektorer där barn och unga samt 

pojkar och män har varit fokus i en del av utbildningarna. Särskilt utsatta 

grupper i en hederskontext är bland annat hbtq-personer och personer med 

funktionsnedsättning. Det är fortsatt viktigt att kunskapen om den specifika 

utsattheten hos dessa grupper sprids. Detta för att personalen ska ha 

förutsättningar att upptäcka utsatthet och sätta in rätt insatser för stöd och 

skydd, till exempel att förhindra tvångsäktenskap eller omvändelseförsök, 

oavsett vem den utsatte är.   

En förvaltning lyfter behovet av insatser riktat till våldsutövare och att utveckla 

arbetet kring kvinnlig könsstympning. I planen finns aktiviteten utveckla 

möjligheterna att erbjuda insatser till personer som utövar hedersrelaterat 

våld. Inom såväl aktiviteten kompetenshöjande insatser som i aktiviteten om 

utveckling av rutiner är könsstympning en viktig del i planen. Dessa aktiviteter 

har inte följts upp denna gång men inom samtliga områden är det viktigt att 

samordna och sprida göra erfarenheter och arbetssätt i staden.  
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Gemensamt för planerna 

Flera respondenter i uppföljningen av plan för jämställdhet och plan för stärkta 

insatser mot rasism har lyft fram att det stora antalet planer och program som 

finns inom MR-området skapar problem utifrån ett styrningsperspektiv, vilket 

får som konsekvens att planerna inte tas omhand specifikt. Den översyn av 

program och planer som stadsledningskontoret genomfört inom MR-området, 

som redovisas till kommunstyrelsen 22-02-09, ska ge vägledning hur planen 

mot rasism och andra styrande dokument inom området kan samordnas på bästa 

sätt. Den här uppföljningen har visat att de tre planerna har varit ett stöd för 

verksamhetsutvecklingen och i planering och uppföljning och är därmed viktiga 

för att ge stöd i det fortsatta arbetet med jämställdhet, mot rasism och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Ett arbete har också påbörjats att utveckla uppföljningssystemet med statistiskt 

underlag på stadenövergripande nivå som stöd i analysen av den ordinarie 

uppföljningen. Det statistiska underlaget behöver dock kompletteras med 

kvalitativa undersökningar och uppföljningar då befintlig offentlig statistik inte 

fångar samtliga diskrimineringsgrunder. Ett liknande uppbyggt 

uppföljningssystem behöver också finnas på lokal nivå för att kunna följa upp 

förflyttningarna inom de områden som planerna omfattar. Genom att stödet 

förstärks inom utvecklingsområdet ”jämställdhetsintegrering som strategi” för 

att genomföra de kompetenshöjande åtgärderna, förväntas jämställdhets- och 

jämlikhetsintegrering tillämpas på ett mer systematiskt sätt både på en 

stadenövergripande som lokal nivå. 
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5 Bilaga - Enkätstudiens 
frågeställningar  

 

Del 1 – frågor med förvalsalternativ: 

• I min verksamhet använder vi planen som stöd för verksamhetsutveckling, 

samt i vår planering och uppföljning (Ja/nej) 

• I min verksamhet bedömer vi implementeringen av åtgärderna i 

delmålen/utvecklingsområdena som god (Ja/nej/delvis) 

 

Del 2 – implementeringen av åtgärderna: 

• Klicka i vilka åtgärder som förvaltning/bolag har eller kommer att arbeta 

med, samt ett kommentarsfält (frivillig) 

• Ta ställning till om följande påstående stämmer: I min verksamhet har vi 

svårigheter att genomföra åtgärderna. Det beror på: 

– Brist på ekonomiska resurser att genomföra åtgärderna 

– Tidsbrist eftersom mycket annat måste prioriteras 

– Kunskapsmässiga brister att arbeta med frågeställningarna 

– Inga personella resurser med kunskaper inom områdena som stödjer 

och leder arbetet 

– Annat (ange vad) 

 

Del 3 – fördjupningsfrågor att beskriva så utförligt som möjligt: 

• På vilket sätt följs åtgärderna enligt planerna upp? 

• Vilka resultat och/eller effekter har generats? (Frågan om resultat omfattar 

jämställdhetsplanen och plan mot rasism) 

• Vilka förbättrings/utvecklingsinsatser bedömer ni är viktiga och bör 

prioriteras för en fortsatt positiv utveckling inom området för planerna? 

• Övriga kommentarer 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i januari 2018 Göteborgs stads program för en 

jämlik stad 2018–2026. Enligt programmet ska uppföljning genomföras vid två 

tillfällen. Detta är den första deluppföljningen. Kommunstyrelsen är 

programägare och ansvarar för uppföljningen. Syftet med rapporten är att 

beskriva några indikatorer som visar den övergripande utvecklingen samt att 

redogöra för hur staden har tagit sig an programmet för en jämlik stad. 

Stadsledningskontoret planerar också för att ta fram en fördjupad rapport under 

våren 2023. 

I rapporten presenteras en lägesbild över arbetet med Göteborgs Stads program 

för en jämlik stad 2018–2026. Lägesbilden baseras i huvudsak på intervjuer, 

men även skriftligt material och enkäter har använts som underlag. Den andra 

delen av rapporten redovisas utvecklingen och nuläget för ett antal utvalda 

indikatorer som syftar till att beskriva de livsvillkor och förutsättningar som 

lyfts i programmet. De indikatorer som ingår i rapporten grundar sig i offentlig 

statistik, verksamhetsstatistik men även enkätundersökningar och andra 

undersökningar. 

Det finns fortsatt påtagliga skillnader i livsvillkor mellan olika grupper och 

mellan göteborgare som lever i olika delar av staden. Det går tidigt att se 

mönster i vilka elever som förväntas nå målen i skolan. Skolresultat och 

arbetslöshet beror fortfarande till stor del på kön, bakgrund och 

socioekonomiska förutsättningar. Trångboddhet har samband med utländsk 

bakgrund, socioekonomiskt status både på individuell nivå och områdesnivå. 

Upplevelsen av trygghet beror på kön, bakgrund, bostadsområde, ålder, 

funktionsnedsättning och sexuell läggning.  

De här förutsättningarna påverkar hälsan och sammanhållningen. De påverkar 

också vilka uppväxtvillkor nästa generation barn och unga kommer att ha. 

Hälsan, mätt som medellivslängden, beror fortfarande till stor del på kön och 

utbildning där den har minskat i gruppen lågutbildade kvinnor medan den ökat 

eller stått stilla i resterande grupper. Generellt kan sägas att bakgrundsvariabler 

som äldre, längre utbildade, de med högre inkomst samt födda i Sverige 

samvarierar med hög grad av sammanhållning, mätt som tillit.  

Det finns en avsaknad av underlag för jämförelse mellan vissa grupper men 

personer med funktionsnedsättning och personer som inte har heterosexuell 

läggning har sämre förutsättningar när det gäller indikatorer som kan kopplas 

till arbete, utbildning och hälsa. Jämlikhet är en komplex fråga med 

förändringar som märks först över lång tid. Det behövs ett uthålligt och 

långsiktigt arbete vilket också krävs för att se förändringar i rapportens 

indikatorer. 

Jämlikhetsintegrering tas upp av förvaltningar och, bolag men de flesta ser det 

som något svårt. Det finns behov av lokalt stöd för att kunna ställa de rätta 

frågorna, göra analyser och ta beslut som är grundade i vad som faktiskt gör 
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skillnad. Det framkommer också att det finns ett motsatsförhållande mellan å 

ena sidan integrering och å andra sidan tvärsektoriell samverkan och 

samordning. Samverkan upplevs som något som sker vid sidan av 

grunduppdragen och linjeorganisationen. Det finns ett behov av att fortsätta 

arbeta för en kultur som bygger på tillit och förtroende samt styrning och 

ledning som efterfrågar samordning och samverkan.   

I relation till Göteborgs stads program finns det strategier som kräver fler 

insatser och förändrat arbetssätt inom målområdena, särskilt krävs ett arbete 

med att kunna synliggöra fler gruppers förutsättningar och livsvillkor. Analysen 

är viktig för att inte riskera att reproducera de systematiska skillnader i 

livsvillkor som finns mellan olika grupper. Arbete med analyser av 

förutsättningarna som kan påverka jämlikhet har utvecklats inom flera 

förvaltningar under de senaste åren.  

Det behövs flera sätt att utbyta erfarenheter och inspirera varandra kring vad 

som fungerar och det goda arbete som pågår. Den stora utmaningen framöver 

blir att hålla fast vid det arbete som nu fått rejäl fart, att ta tillvara på de 

lärdomar och på alla de initiativ och tankar som finns bland medarbetare inom 

stadens olika verksamheter. Det är viktigt att ha fortsatt fokus på styrning, 

ledning och långsiktiga strukturer som ger förutsättningar för arbetet med att 

minska skillnaderna i livsvillkor. 
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1 Inledning 
Göteborg är en stad där det finns möjligheter till utveckling för både invånare, 

näringsliv och andra organisationer. Även om Göteborg för de flesta är en bra 

stad att växa upp och leva i så står staden inför stora utmaningar som bland 

annat påvisades i jämlikhetsrapporterna 2014 och 2017. Göteborg är en 

segregerad stad med påtagliga skillnader i livsvillkor, så som utbildningsnivå, 

inkomst, förvärvsfrekvens, trygghet och tillit mellan olika grupper och mellan 

göteborgare som lever i olika delar av staden. Skillnader i livsvillkor och 

ojämlikhet påverkar befolkningens hälsa och den sociala sammanhållningen. 

Ojämlikhetens konsekvenser innebär stora kostnader för samhället och för 

individen. Arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och öka jämlikheten är 

sannolikhet kostnadsbesparande på sikt. När Göteborgs Stad arbetar i bred 

samverkan med andra aktörer mot gemensamma mål bidrar det till öka stadens 

rådighet och hushållande av de gemensamma resurserna. Det behövs för att på 

lång sikt klara de utmaningar Göteborg står inför.  

1.1 Syfte med rapporten 

Denna jämlikhetsrapport är en deluppföljning av Göteborgs Stads program för 

en jämlik stad 2018–2026 (kommer att benämnas programmet för en jämlik 

stad). Syftet med deluppföljningen är att kortfattat beskriva utvecklingen och 

nuläget av jämlikheten samt hur staden har tagit sig an programmet för en 

jämlik stad. Den här rapporten försöker inte ge en komplett bild, utan luppen 

sätts på ett antal utvalda och vedertagna indikatorer som skulle kunna påvisa 

en utveckling inom ett antal områden kopplade till livsvillkor. 

Stadsledningskontoret planerar också för att ta fram en fördjupad rapport under 

våren 2023.  

1.2 Disposition och metod 

1.2.1 Rapportens disposition 

Kapitel 2 ger en mycket kort bild av programmet för en jämlik stad samt en 

lägesbild över hur staden har tagit sig an programmet. Lägesbilden baseras i 

huvudsak på intervjuer, men även skriftligt material och enkäter har använts 

som underlag. I arbetet med att ta fram lägesbilden har det sammantaget 

genomförts 40 intervjuer och samtal med nyckelpersoner inom stadens olika 

förvaltningar och bolag, bland annat direktörer, förvaltningscontrollers och 

hållbarhetsstrateger. Centrala frågor för intervjuerna har bland annat varit hur 

förvaltningar och bolag jobbar med programmet, vilken som är deras roll i 

arbetet samt vilket behov av stöd som finns.  

Kapitel 3 visar utvecklingen och nuläget för ett antal utvalda indikatorer som 

belyser skillnaderna i livsvillkor i Göteborg. Dessa har valts med utgångspunkt i 
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att följa upp programmet för en jämlik stad och de fyra målområdena. 

Indikatorerna är ofta använda och kända och de påvisar viktiga skillnader och 

likheter mellan olika grupper och områden. Indikatorerna har tagits fram, 

bearbetats och analyserats i bred samverkan i analysnätverk. 

Stadsledningskontoret, socialförvaltningen centrum och flera av stadens 

förvaltningar och bolag med ansvar för, eller där grunduppdraget ligger särskilt 

nära, respektive målområde i programmet för en jämlik stad har ingått i 

analysnätverken. Indikatorerna belyses genom områdena barns uppväxtvillkor, 

utbildning, arbete och inkomst, bostäder och närmiljö, förtroende och 

delaktighet, hälsa och tillit. Barns uppväxtvillkor utgår från en livscykel (figur 

2) där flera förutsättningar och resultat i till exempel skolan under skolåldern 

utgör förutsättningar för kommande åldrar. Fokus är framför allt på barnens 

förutsättningar.  

Det finns några begrepp som kort behöver beskrivas för att förstå varför 

rapporten är disponerad som den är.  

1.2.2 Begrepp 

Hälsa och tillit kan ge indikationer på hur likvärdiga livsvillkoren är. Det beror 

på att människors hälsa i stor utsträckning bestäms av deras livsvillkor. Hälsa är 

ett av de mest använda begreppen för att beskriva ojämlikhet. Det är en slags 

superindikator, precis som BNP är för ett lands ekonomiska utveckling. Skälet 

till det är att det finns ett tydligt mönster där de grupper som uppger att de har 

sämre hälsa och som har kortare medellivslängd också är de som har sämre 

livsvillkor.  

Tillit i sin tur kan indikera hur väl sammanhållet, och därmed jämlikt, ett 

samhälle är. När det sociala avståndet minskar och livsvillkoren blir mer jämnt 

fördelade, stärks samtidigt samhällets sammanhållning och befolkningens hälsa. 

Men för att ett samhälle ska bli jämlikt är det inte nödvändigtvis hälsan som ska 

förbättras, utan snarare de faktorer och livsvillkor som påverkar hälsan. 

Detsamma gäller för tilliten. 

Stort fokus i rapporten är på socioekonomiska förutsättningar. I begreppet 

socioekonomisk status brukar ofta ekonomiska förutsättningar och 

utbildningsnivå ingå och kopplas till att ha eller kunna skaffa sig olika resurser, 

till exempel hälsa. Ibland tas i olika sammanhang socioekonomiska index fram 

och då kan fler aspekter inkluderas. Skolverket har tagit fram ett sådant för att 

förutsäga hur sannolikt det är att elever kommer nå behörighet till gymnasiet. 

Grundskoleförvaltningen har sedan vidareutvecklat det. Både 

grundskolenämnden och förskolenämnden använder indexet för tilldelning av 

ekonomiska medel som är tänkta att kompensera för olika förutsättningar för de 

olika skol- och förskoleenheterna som beror på elevernas socioekonomiska 

bakgrund. Indexet som tas fram tolkas som att ju högre index en skol- eller 

förskoleenhet har, desto lägre andel av eleverna förväntas nå behörighet till 

gymnasiet. Indexet används ibland kontinuerligt, det vill säga med en exakt 

indexsiffra, men ibland kategoriseras skol- eller förskoleenheter samman till 
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kategorier om höga indexpoäng, mellanhöga indexpoäng, etcetera. Exakt var 

gränserna har gått har varierat beroende på till exempel elevernas åldrar och 

årtal som indexet används. Det finns också möjlighet att istället för skol- och 

förskolenheter utgå från de primärområden där eleverna bor, det vill säga att 

primärområdet får en indexsiffra utifrån hur troligt det är att eleverna som bor i 

området kommer att nå behörighet till gymnasiet. I framtagandet av denna 

rapport har diskussioner förts mellan stadsledningskontoret, 

förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen för att i möjligaste mån 

synka och ha gemensamma gränser. I pedagogiskt syfte används i denna rapport 

nästintill enbart en kategorisering av indexet och kategorierna har döpts utifrån 

socioekonomisk status. Exempelvis har kategorin med hög indexpoäng döpts 

till låg socioekonomisk status och kategorin med låg indexpoäng har döpts till 

hög socioekonomisk status.  

1.2.3 Datakällor och statistiska avgränsningar 

De indikatorer som ingår i rapporten grundar sig i offentlig statistik, 

verksamhetsstatistik men även enkätundersökningar och andra undersökningar. 

De datakällor som har använts är följande:  

- Offentlig statistik (Data som publiceras av statistikförande 

organisationer, framför allt myndigheter): Statistiska centralbyrån, 

Skolverket, Arbetsförmedlingen 

- Verksamhetsstatistik (Data som bygger på uttag eller 

sammanställningar gjorda av verksamheter): Socialförvaltningarnas 

verksamhetsstatistik genom vecka 40-mätningen, förskoleförvaltningen, 

grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen 

- Enkätundersökningar (Data som bygger på svar på enkäter): Göteborgs 

SOM-undersökning från Göteborgs universitet, Hälsa på lika villkor 

från Folkhälsomyndigheten, Fritidsvaneundersökningen och 

elevenkäten från Enkätfabriken 

- Andra undersökningar (Data som har samlats in, bearbetats och 

analyserats av externa parter): Hemlösa och utestängda från 

bostadsmarknaden i Göteborg 2021 av fastighetskontoret, Besökare till 

bibliotek och öppen förskola 2021 av Enkätfabriken, 

Grundskolenämndens kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021 av 

grundskoleförvaltningen. Övriga underlag kommer det att hänvisas till i 

text.  

Flera av indikatorerna är desamma som följs upp av kommunfullmäktige som 

uppföljning av budgeten. Flera av indikatorerna följs också upp av facknämnder 

såsom förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och idrotts- 

och föreningsnämnden. I nämndernas uppföljning analyseras och presenteras 

indikatorerna ofta på andra sätt, inte sällan utifrån ett verksamhetsperspektiv. I 

denna rapport ingår verksamhetsperspektivet, men då i relation till jämlikhet 

och befolkningsperspektivet som här har huvudfokus.  
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Statistiken har bearbetats och analyserats av stadsledningskontoret eller 

socialförvaltning centrum. Dataunderlagen är i flera fall begränsade från att 

möjliggöra analyser om olika grupper. Detta gäller framför allt grupper utifrån 

diskrimineringsgrunderna med undantag för kön. Det gäller även i viss mån 

utifrån socioekonomi men även data kopplad till utbildningskedjan som rör 

fristående huvudmän samt individer där uppgifterna är belagda med sekretess 

eller saknas. Det har ibland funnits dataunderlag som har exkluderats på grund 

av variationer i kvalitet eller registreringar mellan olika delar av staden som har 

gjort att underlagen inte gått att sammanställa till en stadenövergripande eller 

jämförbar nivå. Exempel på det är skolnärvaro och elevhälsa i grundskolan. I 

viss mån fylls luckan på dataunderlag av rapporter och andra 

sammanställningar. Vidare har en del källor och indikatorer från de två 

föregående jämlikhetsrapporterna från år 2014 och 2017 medvetet exkluderats 

för att ytterligare höja kvaliteten i underlagen till de indikatorer som ingår i 

rapporten. Ett aktivt arbete skulle krävas av flera av stadens förvaltningar och 

bolag för att öka möjligheten att dra slutsatser om alla göteborgare. I 

enkätundersökningar som staden är delaktig i finns möjligheten att ställa fler 

bakgrundsfrågor för att möjliggöra uppdelning av fler grupper men även att öka 

deltagandet bland de grupper som idag inte deltar i lika stor utsträckning. Det 

finns andra hinder för att göra verksamhetsstatistik mer heltäckande för fler 

grupper och där kan till exempel skolans många huvudmän, men även GDPR, 

utföra hinder.  

Vidare varierar tidpunkten för dataunderlagens publiceringar. Utgångspunkten 

har varit att redovisa de senast uppdaterade uppgifterna. Även kvaliteteten och 

därmed generaliserbarheten varierar mellan de olika datakällorna samt djupet i 

de bearbetningar och analyser som har gjorts. 
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2 Stadens arbete för en mer 

jämlik stad  

2.1 Göteborgs Stads program för en jämlik 
stad 2018–2026  

I januari 2018 antog kommunfullmäktige programmet för en jämlik stad som 

gäller alla stadens förvaltningar och bolag fram till och med 2026. Programmet 

för en jämlik stad berör och ger en viss riktning till andra områden så som 

folkhälsa och det långsiktiga trygghetsarbetet. Att arbeta för en jämlik stad kan 

ge effekter på befolkningens hälsa och den sociala sammanhållningen i 

Göteborg. Arbetet för en jämlik stad är en del av arbetet med social hållbarhet 

och Agenda 2030. 

Programmet utgår ifrån forskning, hur skillnaderna i livsvillkor ser ut i 

Göteborg samt erfarenheter från stadens arbete för en jämlik stad. Programmet 

utgår också ifrån hur ojämlikheten och skillnaderna i livsvillkor ser ut i 

Göteborg samt vilken rådighet Göteborgs Stad tillsammans med andra aktörer 

har för att kunna minska skillnaderna i livsvillkor och/eller kompensera för de 

skillnader som finns. Programmet fokuserar på bakomliggande faktorer till 

skillnader i livsvillkor och hur stadens arbete utifrån det kan bedrivas för att 

skapa förutsättningar för att livsvillkoren ska vara likvärdiga. Fokus är att vända 

samhällsutvecklingen och de systematiska skillnader i livsvillkor som finns 

mellan olika grupper och områden. 

Programmets mål är att Göteborg ska vara en jämlik stad. Det gäller alla 

göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.  

Programmet pekar på fyra målområden som ringar in viktiga livsvillkor som 

aktörer i Göteborg kan kraftsamla kring och fokusera på tillsammans. Arbetet 

utgår från ett livscykelperspektiv. Genom främjandet av en god start i livet, 

utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan personer förhindras att hamna i 

utanförskap. De målområden som pekas ut i detta program syftar till att 

tillsammans täcka in flera viktiga livsvillkor över hela livscykeln. De fyra 

målområdena är:  

• Skapa god start och goda uppväxtvillkor 

• Skapa förutsättningar för arbete 

• Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 

• Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit 

De fyra målområden och strategier som pekas ut i programmet avser att stärka 

arbetet med det kommunala grunduppdraget.  
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2.1.1 Viktiga förutsättningar i programmet 

Av programmet framgår ett antal förutsättningar som beskriver hur arbetet för 

likvärdiga livsvillkor och målområdena kan inriktas för att för uppnå en mer 

jämlik stad: 

• Ett långsiktigt fokus - Det tar tid att förändra och förbättra livsvillkoren 

i Göteborg. Därför behövs långsiktighet i jämlikhetsarbetet  

• Tidiga insatser - Insatser för att förbättra livsvillkor behöver bedrivas så 

tidigt som möjligt. 

• Generella insatser är basen - Insatser och åtgärder för alla göteborgares 

livsvillkor behöver ibland vara generella och riktas till alla invånare och 

områden, medan de ibland behöver riktas till dem som är i störst eller 

särskilt behov av insatser i enlighet med preventionspyramiden (figur 

1). Kontinuerliga analyser behöver göras för att få bättre kunskap om 

hur behoven ser ut och förändras.  

• Ett helhetsperspektiv på jämlikhetsarbetet med ett sammanhållet arbete 

med målområdena i programmet.  

• Delaktighet och samverkan inom staden och tillsammans med invånare 

och andra samhällsaktörer. Jämlikhet är ett komplext och tvärsektoriellt 

område, ingen enskild förvaltning eller bolag kan på egen hand hantera 

frågan.  

• Ett kunskaps- och erfarenhetsbaserat arbete - För att jämlikhetsarbetet 

ska vara relevant och ge effekt behöver det baseras på kunskap och 

erfarenheter.  

• Ett normmedvetet och intersektionellt arbetssätt - kontinuerliga analyser 

behöver göras för att skapa kunskap om hur behoven ser ut och 

förändras över tid 

 

  
Figur 1. Preventionspyramiden.   

Indikerade 
insatser

Selektiva insatser

Universella insatser
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2.2 Olika styrlogiker - viktiga ingångar för 
programmet och uppdraget  

Arbetet för en jämlik stad omfattas framför allt av två styrlogiker, vertikal och 

horisontell styrning. För själva styrningen finns både vertikala och horisontella 

styrmedel.  

Att arbeta för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor ligger i det kommunala 

grunduppdraget. Därmed ligger jämlikhet i den vertikala styrningen. Exempel 

på vertikala styrmedel är budget, organisation med ansvars- och 

mandatfördelning, program, planer och policys. 

Arbetet för en jämlik stad behöver finnas i den vertikala styrningen, det vill 

säga integreras i de ordinarie verksamheternas alla delar, i allt från planering till 

genomförande och uppföljning. Det främsta motivet till att arbetet för en jämlik 

stad behöver utgå från integrering är att detta arbete inte ska bedrivas vid sidan 

av ordinarie verksamhet och bli till ett separat arbete i Göteborgs Stad. Att 

integrera jämlikhet handlar om att synliggöra hur förvaltningar och bolag 

påverkar livsvillkoren inom det område de har rådighet över. Det handlar också 

om hur de kan förändra och ställa om sitt arbete med respektive grunduppdrag 

så att det sker en omfördelning av resurser som påverkar livsvillkoren.  

Jämlikhet behöver även hanteras av flera sektorer och verksamheter, det vill 

säga tvärsektoriellt. Genom tvärsektoriellt arbete kan Göteborgs Stad kraftsamla 

och skapa kapacitetshöjande samverkan. Det behöver ske samverkan i 

grunduppdragen. Det innebär att sektorerna gemensamt tar ett helhetsperspektiv 

på frågan för att möta dess komplexa karaktär och tillsammans ökar 

möjligheterna att påverka livsvillkoren bortom varje enskild verksamhets 

rådighet. För att samverkan på tvären ska vara verkningsfullt krävs det ett annat 

sätt att styra. Det behövs horisontella styrmedel för samverkan. Det kan handla 

om att följa upp och rapportera mer på en helhetsnivå och mindre i stuprör. En 

annan viktig del är att titta på vilka incitament som finns för att samverka, 

liksom att en del av organisationen ges ett uttalat ansvar att lösa ut frågor och 

målkonflikter genom samverkan. 

2.3 Kort historik och organisering av arbetet 
för en jämlik stad 

Alla verksamheter i Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt 

förbättra livsvillkoren för invånarna genom att fördela resurser och 

tillhandahålla välfärdstjänster. Detta sker dagligen genom det kommunala 

grunduppdraget i form av förskola, skola, stöd, omsorg, service, kultur och 

hållbar stadsutveckling. Att arbeta för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor är 

basen i våra grunduppdrag och reglerat i vår lagstiftning inom flera områden. 

Sedan flera år tillbaka pågår det dock ett gediget arbete med syftet att 

kraftsamla för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden med målet om 

Göteborg ska vara en jämlik stad. Fokus för arbetet har varit att samordna sig, 
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mobilisera och skapa ett gemensamt fokus med att skapa likvärdiga livsvillkor. 

En viktig bas har varit att fokusera på barn och unga och att skapa goda 

uppväxtvillkor genom generella och tidiga insatser. De främjande och 

förebyggande arbetet kan vara skyddsfaktorer och ge barn och unga 

förutsättningar till goda uppväxtvillkor.  

Stadens arbete för en jämlik stad styrs idag genom programmet för en jämlik 

stad samt av budgetmålet att ”Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och 

tillit”. April 2020 antog Kommunfullmäktige Göteborgs Stads plan för en 

jämlik stad 2019-2022.   

Göteborgs Stad långsiktiga arbete påbörjades redan 2013. Det första målet som 

hade bäring på arbetet för en jämlik stad formulerades i budget 2013 och social 

resursnämnd blev utsedd som processägare. Målen formulerades då på annat 

sätt än idag, men tidigt i processen samlades arbetet under namnet Jämlikt 

Göteborg - Hela staden socialt hållbar. Redan samma år som 

kommunfullmäktige beslutade om målen i budgeten identifierades och 

formulerades fyra fokusområden som särskilt viktiga för att stärka den sociala 

hållbarheten och minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. En struktur med 

ansvariga fokusledare upprättades för de identifierade fokusområdena. Initialt 

skapades också en organisering med en samordningsgrupp med direktörer som 

syftade till att underlätta samordningen och samverkan mellan förvaltningar och 

bolag. 2014 publicerades den första jämlikhetsrapporten som konstaterade stora 

skillnader i staden. Den andra jämlikhetsrapporten publicerades 2017 och 

bekräftade skillnaderna från den föregående rapporten.  

2.3.1 Samordning av arbetet för en jämlik stad  

I januari 2018 antar kommunfullmäktige programmet för en jämlik stad och 

social resursnämnd utses som ansvariga för programmet och samordningen av 

arbetet för en jämlik stad. Till stora delar behölls den tidigare organiseringen 

med tyngdpunkt på samordning och samverkan för att minska skillnaderna i 

livsvillkor. På social resursnämnd fanns det funktioner som skulle leda, 

samordna och följa arbetet för en jämlik stad samt stödja realiseringen av 

programmet.  

I samband med att programmet antogs breddades representationen i 

samordningsgruppen med fler förvaltningar. I programmet byter fokusområdena 

namn och görs till fyra målområden. För att stärka det tvärsektoriella arbetet 

och hela staden-perspektivet bildas det kluster med direktörer inom respektive 

målområde. För varje målområde har en eller två direktörer fått ett samordnade 

ansvar.  

När ny facknämndsorganisation genomfördes vid årsskiftet 2020/2021 övergick 

ansvaret för ledning, samordningen och uppföljning av arbetet för en jämlik 

stad från social resursnämnd och social resursförvaltning till kommunstyrelsen 

och stadsledningskontoret.   
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2.3.1.1 Samordning av de fyra målområdena 

Inom målområdet ”Skapa god start och goda uppväxtvillkor” är idag 

förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen gemensamt 

målområdesansvariga. Målområdet är omfattande och är uppdelat i två delar, 

där den ena delen består av fokus på de små barnen 0–6 år och den andra delen 

fokuserar på barn i skolåldern. Inom målområdet finns det många olika grupper, 

roller och funktioner som på olika sätt är involverade i arbetet. Det är många 

verksamheter, både inom staden och hos andra aktörer, som arbetar för att skapa 

goda uppväxtvillkor för barn och unga. Uppdraget ligger nära många 

grunduppdrag och ansvaret ägs av flera aktörer.  

Förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning är ansvarig för 

målområdet ”Skapa förutsättningar för arbete”. Samordningsansvaret av 

målområdet ligger nära förvaltningens grunduppdrag, och detta skapar 

förutsättningar för att integrera arbetet för en jämlik stad i befintlig struktur.  

Inom målområdet ”Hållbara och jämlika livsmiljöer” är stadsbyggnadskontoret 

ansvariga. De har organiserat arbetet genom samverkan med andra förvaltningar 

och bolag i en program- och projektstruktur. Målområdet har identifierat fyra 

områden som ska stå i fokus på lång och kort sikt. De fyra områdena är: 

• De särskilt prioriterade områdena, arbete på lång sikt  

• Prioriteringar på kort sikt i de särskilt prioriterade områdena 

• Minska trångboddhetens negativa effekter  

• Inga barn i akut hemlöshet 

Ojämlikheter i livsmiljön och segregationen av staden påverkas av flera olika 

faktorer, bland annat statlig bostads- och finanspolitik, 

inkomstförhållanden, hur bostadsmarknaden fungerar samt stadsplanering och 

stadsutveckling. Staden med dess nämnder, förvaltningar och bolag har 

möjlighet att påverka utvecklingen mot en mer sammanhållen och jämlik stad 

genom exempelvis kommunal service, investeringar, planering av markens 

användning, markinnehav och allmännyttigt bostadsinnehav, men ansvaret delas 

också av många andra olika aktörer inom både näringsliv och lokalsamhällen.   

Demokrati och Medborgarservice är ansvariga för målområdet ”Skapa 

förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit”. Nämnden för Demokrati 

och Medborgarservice har fått ett utökat demokratiuppdrag av 

kommunfullmäktige och samordningsansvaret av målområdet ligger nära 

förvaltningens grunduppdrag. Detta skapar förutsättningar för att integrera 

arbetet för en jämlik stad i befintlig struktur.  

2.4 Lägesbild över arbetet för en jämlik stad 

Sedan programmet för en jämlik stad antogs har en förflyttning skett i staden 

där programmet på olika sätt har tagits om hand i olika bolag och förvaltningar. 

De samverkansstrukturer som har byggts upp de senaste åren för att bidra till 
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jämlikhet har bidragit till att stärka stadens arbete i samverkan och därmed 

förhoppningsvis gett positiv effekt för de vi är till för. I april 2020 antogs plan 

för en jämlik stad och med den på plats finns förutsättningar att förflytta stadens 

arbete med jämlikhet ytterligare.  

Tre år efter att programmet antogs påbörjades ett arbete med att ta fram en 

lägesbild över hur arbetet med programmet framskrider inom Göteborgs Stads 

förvaltningar och bolag. Lägesbilden syftade till att se hur Göteborgs Stad 

hittills har tagit sig an arbetet med att integrera mål, strategier och arbetssätt 

från program och plan i sina verksamheter. Inom arbetet med att ta fram 

lägesbilden har både underlag samlats in och intervjuer genomförts med 

direktörer och nyckelpersoner inom förvaltningar och bolag.   

2.4.1 Hur arbetar Göteborgs Stads förvaltningar och bolag 

med programmet?  

Majoriteten av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag arbetar aktivt med 

programmet för en jämlik stad. Jämlikhet behöver integreras i de ordinarie 

verksamheternas alla delar, i allt från planering till genomförande och 

uppföljning. Det handlar om att synliggöra hur förvaltningar och bolag påverkar 

livsvillkoren inom det område de har rådighet över, så att de kan förändra och 

ställa om. Samtidigt behöver jämlikhet hanteras av flera sektorer och 

verksamheter genom tvärsektoriellt arbete i samverkan. De här hänger ihop.    

De flesta integrerar programmet i sin planering och uppföljning och har fram till 

avvecklingen av stadsdelsnämnderna haft stort fokus på tvärsektoriell 

samverkan och gemensam mobilisering. I intervjuerna framkom det dock 

tydligt att det i samband med stadsdelsnämndernas avveckling och upprättandet 

av facknämnder har skett en förskjutning i hur förvaltningar och bolag uppfattar 

att de ska förhålla sig till arbetet för en jämlik stad i sina grunduppdrag. Idag 

ligger tonvikten mer på integrering av jämlikhet i respektive grunduppdrag och 

linjestruktur och mindre på samordning och tvärsektoriell samverkan. Det 

framkom också att det finns ett motsatsförhållande mellan å ena sidan 

integrering och å andra sidan tvärsektoriell samverkan och samordning. 

Samverkan upplevs som något som sker vid sidan av grunduppdragen och 

linjeorganisationen. Det uttryckts att det kan finnas en risk för att erfarenheterna 

och kulturen för samordning och samverkan ska gå förlorad samt att den 

styrning och ledning som finns för samverkan kan försvagas. Det finns ett 

behov av att fortsätta arbeta för en kultur som bygger på tillit och förtroende 

samt styrning och ledning som efterfrågar samordning och samverkan. De flesta 

förvaltningar och bolag ser integrering som något svårt. Det finns behov av 

lokalt stöd för att kunna ställa de rätta frågorna, göra analyser och ta beslut som 

är grundade i vad som faktiskt gör skillnad. 

Arbetet för en jämlik stad utgick tidigt från kraftsamling kring ett antal insatser. 

I vissa fall fanns insatserna sedan tidigare, men blev en del av arbetet för en 

jämlik stad. I andra fall tillkom nya insatser. Några kommer att beskrivas nedan, 

utan att på något sätt ge en fullständig bild av stadens hela arbete för en jämlik 
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stad. Det är exempel på insatser som på olika sätt visar hur arbetet kan bedrivas 

genom kraftsamling och samtidigt inom ramen för verksamheternas 

grunduppdrag. Tyngdpunkten i arbetet ligger på tidiga insatser för barn och 

unga. Exempel på samverkansaktiviteter med detta fokus är ”det 

familjecentrerade arbetssättet (FCA)”, ”Staden där vi läser för våra barn”, 

”Skola som arena”, ”Fler föräldrar i arbete” samt ”Minska trångboddhetens 

negativa effekter”.   

Det familjecentrerade arbetssättet (FCA) är exempel på hur flera aktörer 

tillsammans arbetar för att barn ska få en god start i livet. Det innebär att 

insatser för barn tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. 

FCA konkretiseras bland annat genom mobiliseringen Staden där vi läser för 

våra barn, där Göteborg satsar på att främja läsning för och med barn. Arbetet 

sker inom förvaltningar som möter barn, men också tekniska förvaltningar, 

bostadsbolag och frivilligorganisationer. Fokus har varit kompetenshöjning, 

informationsinsatser och läsfrämjande aktiviteter för att kunna möta familjerna 

där de befinner sig i vardagen. Det kan vara öppna arenor, såsom bibliotek, 

öppen förskola, fritidsgård eller bemannade lekplatser. Ett exempel på en 

aktivitet inom ramen för FCA och Staden där vi läser för våra barn är 

Bokstart där familjer får hembesök och bokgåvor av bibliotekspersonal.  

 

Bokstart innebär även en möjlighet att lyfta fram förskolan bland föräldrar som 

bor i områden där inskrivningsgraden i förskolan generellt sett är lägre. Utökade 

hembesök är en annan aktivitet inom FCA som innebär att en föräldrastödjare 

från förebyggande socialtjänst och en sjuksköterska från barnhälsovården går 

hem till familjer som fått sitt första barn, eller första barn i Sverige, under sex 

hembesök barnets första 15 månader. Insatsen sker i prioriterade områden i 

staden. Syftet är att erbjuda ett tidigt förebyggande föräldraskapsstöd, för att 

öka föräldraförmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt identifiera 

behov och erbjuda ett tidigt stöd.  

Skola som arena är ett arbetssätt där man genom samverkan tillsammans 

mobiliserar utifrån skolan som plats. Offentliga, idéburna och privata aktörer 

bjuds in att bidra med resurser och aktiviteter för att fler barn och unga ska klara 

sina studier, ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, känna sig trygga i sitt 

närområde och på sin skola och ha viktiga närvarande vuxna som stärker deras 

uppväxtvillkor. Konceptet kallas ibland också för Skolan mitt i byn och Light´s 

on. Skolan är en legitim plats och vårdnadshavare har ofta stort förtroende för 

verksamheten. De låter därför sina barn vara med på aktiviteter där vilket inte 

alltid sker på andra platser. Lokalerna på skolorna är dessutom ofta 

tillgänglighetsanpassade och kan samnyttjas av fler på tider då den annars inte 

används fullt ut.   

Fler föräldrar i arbete är ett projekt som pågår vid två av stadens 

kompetenscenter (KC) som särskilt fokuserar på barnfamiljer. Barn är högst 

berörda av om vuxna i deras närhet har ett arbete och kan försörja sig och sin 

familj eller inte. KC tog tillsammans med företrädare för försörjningsstöd samt 

dåvarande social resursförvaltning fram ett arbetssätt. Arbetssättet i projektet tar 
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sin utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Det primära syftet är att 

minst en förälder i de utvalda familjerna ska komma ut i arbete eller studier. 

Genom att föräldrar blir självförsörjande ökar möjligheten att få ökad kontroll 

över sitt liv, både materiellt och emotionellt, vilket i sin tur förväntas få stor 

påverkan på barnens situation och framtid i och med att de får bättre 

förutsättningar att ta del av samhället och dess utbud. Genom att 

vårdnadshavare kommer ut i arbete har barnen större förutsättningar att ta del av 

det utbud som finns gällande skola (till exempel utökad tid på förskola), fritid 

och kultur (till följd av större ekonomiskt utrymme). En annan viktig aspekt av 

att skapa självförsörjning hos barnfamiljer är att det har stark koppling till 

jämlik hälsa inom staden, främst med fokus på framtida fysisk och psykisk 

hälsa hos de barn som växer upp i dessa familjer. I praktiken handlar det om att 

bredda fokuset från den enskilde deltagarens behov till att ta hänsyn till hela 

familjens situation.  

Sedan 2020 samverkar idrotts- och föreningsförvaltningen och 

kulturförvaltningen via ett forum med målsättningen att minska 

trångboddhetens negativa effekter. Arbetet utgår ifrån att identifiera områden i 

staden med störst trångboddhet, ta del av aktuell forskning om trångboddhetens 

effekter, se vilka av dessa effekter de två respektive förvaltningarna har 

möjlighet att påverka, samt intervjua relevanta aktörer om deras bild av behov 

och möjliga insatser. Ett antal intervjuer genomfördes under 2020 med olika 

verksamheter inom civilsamhälle, förvaltningar och bostadsbolag med kunskap 

om trångboddhetens effekter. En av de frågor som återkom i intervjuerna 

berörde tillgången till samlingslokaler och billiga lokaler i områdena för olika 

typer av aktiviteter. En annan fråga som återkom var det gemensamma ansvaret 

inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag för att möta trångboddhetens 

effekter.   

Det som de har sett skulle kunna vara sådana insatser som förvaltningarna har 

möjlighet att påverka är brist på möjlighet till vila, återhämtning och rekreation, 

brist på möjlighet till studiemiljö, och ökad risk för barn och unga i kriminalitet. 

2.4.2 Organisering och verksamheternas behov av stöd 

I intervjuerna framkom det att organiseringen av arbetet för en jämlik stad har 

varit viktig för att kraftsamla, mobilisera och för att driva arbetet framåt. En 

viktig del i arbetet för en jämlik stad har varit att skapa mobilisering och 

engagemang genom kommunikationsinsatser, kompetensutveckling och 

spridandet av goda exempel. I intervjuerna framkom att det finns fortsatt behov 

av kunskapshöjande insatser och kompetensutveckling. Det framkom vidare att 

det är viktigt att hålla i insatserna och att möjliggöra kompetensutveckling för 

såväl nya som erfarna medarbetare. Det efterfrågas bland annat insatser som ger 

vägledning och inspiration för förvaltningar och bolag i hur de kan använda 

jämlikhetsrapporten i sina uppdrag. Därutöver efterfrågas också 

kompetensutveckling för att bli bättre på att integrera i sina grunduppdrag 

(planering, uppföljning och genomförande) för att kunna minska skillnaderna i 

livsvillkor.   
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Det finns ett behov av fördjupad kompetensutveckling inom ledning och 

styrning för jämlikhet, kontinuerlig utbildning och inspiration för att hålla 

frågan vid liv och skapa engagemang. Det finns också ett behov av att få 

kompetensutveckling i styrning och ledning för samverkan. Det krävs verktyg 

och metoder så att chefer och medarbetare dagligen kan ta beslut och ställa de 

frågor som kan ändra till ett arbetssätt som minskar skillnaderna i livsvillkor.   

Det efterfrågas stöd i att hitta luckorna i det förvaltningar och bolag gör idag. 

Det finns ett behov av stöd i att ta fram statistik och genomföra 

jämlikhetsanalyser så att arbetet blir ändamålsenligt, både på verksamhets- och 

stadsområdesnivå samt på stadenövergripande nivå. Det finns också ett behov 

av att få kompetensutveckling hos medarbetarna så att de själva kan genomföra 

jämlikhetsanalyser. 

2.4.3 Vad fungerar bra och mindre bra i arbetet för en jämlik 

stad?  

Programmet för en jämlik stad anses vara prioriterat bland stadens program. I 

intervjuerna framkom det att programmet anses ligga nära verksamheternas 

grunduppdrag och ger en tydlig och tillräcklig riktning och styrning för 

verksamheterna. I intervjuerna framkom det att programmet har mer tyngd än 

andra program och underlättar prioriteringar för att arbeta för en jämlik stad. 

Programmet ses som ett paraply för social hållbarhet och många andra program 

och planer. I intervjuerna framkom det att den organisering och struktur som har 

funnits för att realisera programmet för en jämlik stad har varit viktig för att 

skapa mobilisering och fokusering.   

I intervjuerna kom det fram att Göteborgs Stad har många styrande dokument 

(program och planer) som ligger nära varandra. För att undvika fragmentering 

och parallella spår finns det ett stort behov hos medarbetare av att få stöd i hur 

de i sina uppdrag kan sammanföra angränsande områden till varandra, till 

exempel trygghet, folkhälsa, jämlikhet och segregation.   

I arbetet för en jämlik stad är det tydligt att programmet följs upp i sin helhet 

genom jämlikhetsrapporten. Däremot upplevdes det otydligt vem som har 

uppföljningsansvar för hur stadens verksamheter arbetar med jämlikhet i sina 

grunduppdrag, och vem som mäter hur olika insatser tillsammans påverkar 

ojämlikheten i staden. 
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3 Övergripande utveckling 
I följande kapitel redovisas utvecklingen och nuläget för ett antal utvalda 

indikatorer som syftar till att beskriva de livsvillkor och förutsättningar som 

lyfts i programmet för en jämlik stad. Detta kapitel är uppdelat i sex avsnitt. 

Arbetet för en jämlik stad betonar vikten av tidiga insatser och barn och ungas 

uppväxtvillkor. Nedan finns en beskrivning av barn och ungas livsvillkor och 

förutsättningar och hur dessa förenklat hänger ihop genom barn- och 

ungdomsåren (figur 2). I senare delar följer en fördjupning genom nedslag i ett 

urval av centrala indikatorer som visar utvecklingen av viktiga livsvillkor och 

förutsättningar från uppväxtåren via skolåren till vidare studier och arbete.  

 
Figur 2. Livscykelmodell från förskoleåldern, skolåldern, gymnasieålder och 

unga vuxna upptill vuxenåldern. Modellen innehåller områden som visar 

utvecklingen av viktiga livsvillkor och förutsättningar under uppväxtåren. 

Figuren visar hur utvecklingen och förutsättningarna i en ålder påverkar 

förutsättningar i senare ålder samt hur det påverkar framtida generationer 

(gråa pilar). 

Under förskoleåldern finns det förutsättningar för att barnen ska utvecklas och 

även bli förberedda för de kommande skolåren. Öppna förskolan ses som en 

viktig resurs där föräldrar kan få stöd och ökad kunskap i föräldraskap medan 

även barnen kan få möjlighet till att utvecklas genom lek och sociala möten. 

Förskolan ses som viktig som en förberedelse för grundskolan men också för att 

barn ska få träna på sociala samspel, språk och få tillfälle att utvecklas. En 

förutsättning för dessa resurser är dock att barn och föräldrar kan ta del av dem 

och det är känt sedan tidigare att det finns systematiska skillnader mellan 

grupper. Ytterligare förutsättningar utgörs av kvaliteten på verksamheterna 

barnen deltar i. Utöver dessa resurser finns det andra förutsättningar som 

påverkar barn och föräldrar under barnens förskoleår. Har familjen goda 

ekonomiska förutsättningar, är väl rustade i sitt föräldraskap, har möjlighet att 

få stöd genom till exempel sociala nätverk men även mer offentliga resurser vid 

behov, tillför detta ytterligare resurser till barnets utveckling. Liknande gäller 
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för närområdet där möjlighet finns att utvecklas genom lek, sociala möten och 

att ha andra vuxna och barn omkring sig som stöttar och utgör goda exempel 

och förebilder. Hur väl barnet har kunnat tillgodogöra sig bland annat ovan 

nämnda resurser kommer påverka hur rustat barnet är under början av 

grundskoleåren. De barn som har tillgodogjort sig mindre av resurserna kan 

redan från start ligga efter de barn som har tillgodogjort sig mer av resurserna. 

Det är naturligt att räkna med en viss variation mellan barn eftersom barn 

utvecklas och mognar olika fort. Däremot borde det inte gå att se systematiska 

skillnader mellan grupper av barn. Dock är det känt sedan tidigare att så är 

fallet.  

Under skolåldern finns det liknande förutsättningar som påverkar hur barnen 

utvecklas och tar till sig kunskap. Att närvara i skolan, men även kvaliteten på 

undervisningen och skolorna påverkar här barnen. Deltagande i 

fritidsaktiviteter, i skolans fritidsverksamhet och andra sociala sammanhang kan 

under dessa år ha betydelse för barnets utveckling. Det är också nu det i skolan 

går att se resultat av barnens kunskap vilket i sin tur påverkas av alla de tidigare 

nämnda förutsättningarna. Blir barnen väl rustade i lågstadiet är chansen större 

att det går bra även under mellanstadiet och i sin tur på liknande sätt i 

högstadiet.  

Förutsättningar, och resultat av dessa förutsättningar, under skolåren påverkar 

senare barnen under gymnasieåldern och ung vuxenålder. Uppnår barnen 

behörighet till gymnasiet finns det möjlighet till vidare utbildning vilket idag 

kan anses som en självklarhet för ett inträde på arbetsmarknaden och givetvis 

även för högre studier. Har barnen fått högre meritpoäng under skolåldern finns 

det större utrymme för att välja olika typer av gymnasieprogram men även olika 

skolor eftersom dessa delvis styrs av meritpoängen. De program eleverna går på 

och de skolresultat de uppnår innebär i sin tur förutsättningar för vidare studier 

eller för hur attraktiva de är på arbetsmarknaden, utöver den kunskap och de 

färdigheter de får genom skolåren och gymnasieåren. Det är känt sedan tidigare 

att det relativt tidigt går att se vilka barn som kommer att ha svårare att uppnå 

gymnasiebehörighet men även meritpoäng på gymnasiet. Det finns också 

systematiska skillnader mellan grupper avseende både förutsättningar och 

resultat i skolan under skol- och gymnasieåren. 

Under vuxenåldern, som är en betydligt längre period, händer väldigt mycket 

och utöver att skaffa sig ett arbete eller högre utbildning innebär det också att 

många skaffar eget boende och en del senare bildar familj vilket gör att nya barn 

börjar om i livsloppsperspektivet. Att ha ett arbete eller högre utbildning vet vi 

genom livet ger fördelar på till exempel delaktighet i samhället, hälsa, 

försörjningsmöjligheter och val av bostad och bostadsområde men även i andra 

änden fördelar som minskar risken att hamna i försörjningsstöd, kriminalitet och 

andra sociala problem. De livsvillkor barnen till slut har när de har nått till 

vuxenåldern i kedjan innebär vidare uppväxtvillkor för deras barn, boende i 

deras områden och i de sammanhang de verkar, därav de grå pilarna i figur 2.  
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3.1 Uppväxtvillkor   

Arbetet för en jämlik stad betonar vikten av tidiga insatser och barn och ungas 

uppväxtvillkor. I följande avsnitt kommer en fördjupning av barn och ungas 

livsvillkor och förutsättningar att beskrivas. I beskrivningen lyfts indikatorer 

och underlag som visar utvecklingen av viktiga livsvillkor och förutsättningar 

från uppväxtåren via skolåren till vidare studier och arbeta. 

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar för en god start i livet och 

goda uppväxtvillkor. Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter mellan olika 

familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin 

uppväxt. Alla föräldrar har inte samma sociala och ekonomiska resurser och 

förutsättningar. De socioekonomiska förhållandena och den strukturella 

diskrimineringen avspeglar sig på detta sätt i barns olika uppväxtvillkor.  

3.1.1 Förskoleåldern 

Öppna förskolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildning, för att utvecklas och nå så långt som möjligt, 

oavsett bakgrund och behov. Verksamheten ska vara ett första steg och 

introduktion in till förskola och pedagogisk omsorg, genom att förbereda såväl 

barn som vårdnadshavare eller för barnet annan viktig vuxen. Förskolan är en 

betydande samhällsfunktion för att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn. På 

förskolan får barnet trygga relationer till vuxna och ett socialt och språkligt 

lärande som bidrar till utvecklingen. Barns förskolvistelse har i forskning visat 

sig ha positiva effekter för framtida prestationer i skolan och i samhället.  

3.1.1.1 Deltagande i öppen förskola 

Det finns underlag som visar att det återstår utmaningar inom staden för att 

kompensera för skillnader i livsvillkor som beror på barns socioekonomiska 

bakgrund. En medborgarundersökning, gjord i januari 2021, visade att 55 

procent av den undersökta målgruppen hade besökt åtminstone en av Göteborgs 

Stads öppna förskolor och att besökarna överlag var väldigt nöjda. Dock var de 

som i lägst grad besökte öppna förskolan unga föräldrar, föräldrar med låg 

utbildning, låg inkomst samt födda utomlands, och då framförallt de som har 

anlänt till Sverige de senaste fem åren.  

3.1.1.2 Deltagande i förskola 

De flesta barn deltar i förskoleverksamhet och andelen som gör det ökar med 

barnets ålder. Det är först vid tre års ålder som en mycket hög andel av alla barn 

är inskrivna i förskolan. Andelen av 3-åringarna i Göteborg som inte var 

inskrivna i förskolan varierade mellan olika områden av staden. Grupperas de 

områden barnen bor i utifrån områdenas genomsnittliga socioekonomiska 

status1 bland förskolebarnen framkommer att andelen som inte var inskrivna var 

 
1 Se metodavsnittet för beskrivning av socioekonomiskt index 
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som högst i områdena med låg socioekonomisk status följt av 

områdena med mellanlåg socioekonomisk status (tabell 2). Totalt handlar det 

om drygt 200 barn som ej var placerade. Andelen var tvärtom som lägst i 

områden med hög socioekonomisk status.   

Tabell 2. 3-åringar ej placerade i förskoleverksamhet. Avser oktober år 2020 

uppdelat efter socioekonomisk status i de områden barnen bor i. 

Socioekonomisk status  

Barn ej placerade 

(andel)  

Barn 

placerade (antal) 

Barn i befolkningen 

(antal)  

Hög socioekonomisk status  2,0 %  1432  1461  

Mellanhög socioekonomisk status  4,3 %  2589  2705  

Mellanlåg socioekonomisk status  6,6 %   1227  1314  

Låg socioekonomisk status  10,3 %  1138  1269  

3.1.1.3 Personal i förskolan 

De uppgifter som finns sammanställda om personalförutsättningar i förskolan 

inkluderar enbart de kommunala förskolorna. Det finns betydande andelar av 

stadens barn som går i förskolor som drivs av andra huvudmän där det är mer 

osäkert vilka personalförutsättningar som finns. 

Det är viktigt för barnens lärande att de möter legitimerade förskollärare på 

förskolan men också att förskolan leds av rektorer med pedagogisk kompetens. 

På kommunala förskolor med barn som i genomsnitt hade låg eller mellanlåg 

socioekonomisk status var det fler barn per legitimerad förskollärare. Det var 

11,9 barn per legitimerad förskollärare jämfört med 10,5 på förskolor med 

mellanhög eller hög socioekonomisk status. I genomsnitt i de kommunala 

förskolorna i staden var 40 procent av personalen legitimerade förskollärare 

men det fanns skillnader utifrån socioekonomisk status. Andelen var som lägst 

i förskolor med låg socioekonomisk status och som högst i förskolor med hög 

socioekonomisk status (figur 3). En högre andel förskolor, men även barn i 

dessa förskolor, leddes av en rektor som har gått den statliga obligatoriska 

rektorsutbildningen vilket kan ses om ett viktigt led i att säkerställa rektorernas 

pedagogiska kompetens.  

Det är också viktigt att personalgruppen är stabil, både för arbetslagens skull 

och för relationsskapande till barnen. Det fanns inga skillnader i 

personalstabilitet beroende på förskolornas socioekonomiska status.  
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Figur 3. Personalkategorier i kommunala förskolor. Avser oktober år 2020 

uppdelat efter socioekonomisk status på de förskolor barnen går i. 

3.1.2 Skolåldern 

Skolan har ett uppdrag att kompensera för skillnader i barns uppväxtvillkor, 

skillnader som påverkar förutsättningarna för barnen att kunna tillgodogöra sig 

utbildningen och klara målen i skolan. Att barn tillgodogör sig en god 

utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga ekonomiska villkor påverkar 

deras livsvillkor och möjligheter senare i livet. Samtidigt beskrivs i programmet 

för en jämlik stad att Göteborg är en segregerad stad med påtagliga skillnader i 

livsvillkor bland annat vad gäller utbildningsnivå mellan olika grupper och 

mellan göteborgare som lever i olika delar av staden. Därför är det viktigt att 

över tid följa och analysera utbildningsresultaten och hur resultaten fördelar sig 

mellan olika grupper i staden. Det gäller både över en tidsperiod för att se om 

skillnaderna ökar eller minskar och även kunna följa barnen över en tid och se 

hur åren under deras uppväxt hänger ihop med åren under deras vuxenliv.  

3.1.2.1 Skolresultat grundskolan 

Mellan läsåren 2015/2016 och 2020/2021 har det funnits en tydlig könsskillnad 

i skolresultat även om skillnaden har varierat mellan åren enligt underlag som 

inkluderar såväl kommunala som enskilda huvudmän och inkluderar även 

nyinvandrade elever (figur 4). Flickor har i högre grad varit behöriga till 

gymnasiet än vad pojkar har varit. Det har också varit en stor variation mellan 

skolorna i andelen som är behöriga till gymnasiet där endast runt en fjärdedel av 

eleverna var behöriga vissa år på en del skolor och på andra skolor var samtliga 

elever behöriga. Mellan samma år var det också skillnader i behörighet mellan 

elever som gick i skolor med kommunal eller fristående huvudman. Den senare 

huvudmannakategorin hade överlag en högre andel behöriga. Efter senaste 

läsårets slut 2020/21 var det 91,8 procent som var behöriga bland barn som går i 

fristående skolor jämfört med 78,4 i de kommunala skolorna.  
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Figur 4. Behöriga till yrkesprogram i gymnasiet bland elever i årskurs 9. Avser 

läsåren 2015/2016 – 2020/2021 uppdelat efter kön. 

Bland elever med svensk bakgrund var det en betydligt högre andel med 

behörighet till gymnasiet med 91 procent efter senaste läsårets slut, jämfört med 

elever med utländsk bakgrund. Bland elever med utländsk bakgrund men födda 

i Sverige var andelen behöriga ungefär 80 procent, men bland elever födda 

utomlands var andelen behöriga ungefär 59 procent. Liknande samband har 

tidigare av Skolverket till viss del förklarats av att en del elever födda 

utomlands relativt sent har börjat i svensk skola.  

Socioekonomiska förutsättningar spelar också stor roll för skolresultaten och 

har gjort så över tid. Faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse 

för elevernas framtida skolresultat. Alla föräldrar har inte samma sociala, 

utbildningsmässiga och ekonomiska resurser. Dessa skillnader i förutsättningar 

påverkar resultaten i skolan. Skolverket konstaterar bland annat att elevernas 

socioekonomiska bakgrund har fått större betydelse för betygsresultatet. Över 

90 procent av de elever som har minst en förälder med eftergymnasial 

utbildning har mellan läsåren 2015/2016 och senaste läsåret varit behöriga till 

gymnasiet (figur 5). För de elever vars föräldrar har högst för- eller gymnasial 

utbildning har andelen behöriga varit drygt 70 procent.    
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Figur 5. Behöriga till yrkesprogram i gymnasiet bland elever i årskurs 9. Avser 

läsåren 2015/2016 – 2020/2021 uppdelat efter föräldrars utbildningsnivå. 

Bland elever från områden med lägre socioekonomisk status (se avsnitt 

disposition och metod för beskrivning av socioekonomisk status) var det en 

lägre andel som uppnådde målen i undervisningen jämfört med elever från 

områden med högre socioekonomisk status (figur 6). Detta samband fanns i alla 

årskurser och följde en tydlig trappa där högre socioekonomisk status innebar 

högre andel som uppnår målen. Underlaget var dock begränsat till barn i de 

kommunala skolorna i Göteborgs Stad eftersom underlag saknades för barn i 

skolor som drivs av andra huvudmän. Redan i förskoleklass fanns tydliga 

skillnader. Ungefär dubbelt så många elever som bodde i områden med högst 

socioekonomisk status jämfört med elever som bodde i områden med lägst 

socioekonomisk status kunde visa nyfikenhet, förståelse och färdigheter 

avseende läsförmåga i den kartläggning som gjordes under höstterminen. Om 

eleverna delas in efter socioekonomisk status i den skola de gick i istället för det 

område de bodde i såg sambandet snarlikt ut.  
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Figur 6. Måluppfyllelse respektive årskurs bland elever i kommunala skolor. 

Avser juni 2021 uppdelat efter socioekonomisk status i de områden eleverna 

bor i. 

För att nå behörighet till yrkesprogram i gymnasiet krävs godkänt i kärnämnena 

(matematik, svenska och engelska) och sambanden såg nästintill identiska ut 

mellan elever från olika områden och andelen med godkänt i kärnämnena redan 

i årskurs 6 (figur 7). Meritvärdena har betydelse för hur sannolikt det är att 

eleven senare går ut ur gymnasiet på 3 eller 4 år och sambandet såg även där 

likadant ut precis som andelen behöriga till yrkesprogram i gymnasiet. 

 
Figur 7. Godkänt i alla kärnämnen i årskurs 6 och andelen med behörighet till 

yrkesprogram på gymnasiet i årskurs 9 (båda på vänster axel) samt 

genomsnittlig meritpoäng i årskurs 9 (höger axel) bland elever i kommunala 

skolor. Avser juni 2021 uppdelat efter socioekonomisk status i de områden 

eleverna bor i. 

3.1.2.2 Samband mellan skolresultat i årskurs 3 och behörighet till 

gymnasiet i årskurs 9  

Det går redan under tidig ålder se hur skolresultat, eller hur det går för barnen, 

utgör förutsättningarna för hur det ska gå senare i utbildningskedjan. Det fanns 

ett samband mellan hur det gick i skolan i årskurs 3, i årskurs 6 och att senare i 

årskurs 9 uppnå behörighet till yrkesprogram i gymnasiet (figur 8). Underlaget 

är dock begränsat till att gälla elever som har gått hela grundskolan i kommunal 

skola. Följs flödet till höger i figuren framgår att de allra flesta elever uppnådde 

kunskapskraven i årskurs 3. Av dessa elever var det även de allra flesta som 

uppnådde kunskapskraven i årskurs 6. Hade eleverna uppnått kunskapskraven i 

både årskurs 3 och 6 var det nästan alla som uppnådde behörighet till 

yrkesprogram i gymnasiet.  

Följs istället flödet till vänster framgår att av eleverna som inte uppnådde 

kunskapskraven i årskurs 3 var det en majoritet som inte heller gjorde det i 

årskurs 6. Om eleverna inte heller uppnådde kunskapskraven i årskurs 6 var det 
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också en majoritet som inte uppnådde behörighet till yrkesprogram på 

gymnasiet i årskurs 9. Sett utifrån flödet av elever verkar det därmed som att det 

tidigt går att se vilka som har högre sannolikhet att inte uppnå behörighet till 

yrkesprogram på gymnasiet. 

 
Figur 8. Flödesschema bland elever som gått hela grundskolan i Göteborgs 

kommunala skolor. Flödesschemat visar andel (%) och antal som uppnådde 

målen (kunskapskraven) i årskurs 3, 6 och (behörighet till yrkesprogram i 

gymnasiet) 9 i grundskolan. Avser elever som slutade i grundskolan läsåret 

19/20. 

3.1.2.3 Skolsegregation 

Det fanns skillnader i hur stor andel av eleverna, eller snarare elevernas 

vårdnadshavare, som gör ett aktivt skolval (tabell 2). Andelen var som lägst i de 

områden där eleverna bedöms ha som störst utmaningar att lyckas i skolan, det 

vill säga områden med låg socioekonomiskt status. Där var det ungefär tre 

fjärdedelar som gjorde ett aktivt skolval medan nästan alla gjorde det i områden 

med goda förutsättningar att lyckas i skolan, det vill säga områden med hög 

socioekonomisk status.   

 

Tabell 2. Aktivt skolval inför skolstarten i förskoleklass. Avser höstterminen 
år 2021 uppdelat efter socioekonomisk status i dem områden barnen bor i.  

Socioekonomisk status  

Barn med aktivt skolval 

(andel) 

Hög socioekonomisk status  96 % 

Mellanhög socioekonomisk status  93 % 

Mellanlåg socioekonomisk status  86 % 

Låg socioekonomisk status  76 % 

Andelen elever som går i kommunal skola skiljer sig åt beroende på 

vilken årskurs eleverna går i men även utifrån socioekonomisk status på det 

område eleverna bor i (figur 9). Det finns stort utrymme för hur skillnaderna 

avseende socioekonomisk status ska tolkas, dock går det med säkerhet säga att 

andelen som går i kommunala skolor minskar med högre årskurser oavsett 

socioekonomisk status. Det innebär att ju äldre barnet är desto mindre rådighet, 

till exempel i förhållande till fördelning av personal, och möjlighet till analys, 

har staden. Inom varje kategori av socioekonomisk status fanns en variation 

mellan olika geografiska områden men även bland elever som bor inom 

respektive område. Det finns givetvis elever med goda förutsättningar utifrån 

familjens socioekonomiska status, till exempel högutbildade föräldrar i ett 
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område med låg socioekonomisk status, och tvärtom. I de flesta av de 

områden som räknas till dem med låg socioekonomisk status fanns det 

skillnader mellan barn som gick i fristående skolor jämfört med kommunala 

skolor enligt grundskoleförvaltningens verksamhetsstatistik. Den 

socioekonomiska statusen utifrån familjebakgrunden var högre i den 

förstnämnda gruppen. Detta ger en indikation på att de elever som gick kvar i 

kommunal skola i områden med låg socioekonomisk status också i högre grad 

var de elever i respektive område som hade en familjebakgrund med låg 

socioekonomisk status. Dessa förutsättningar skapar med sannolikhet 

utmaningar för dessa skolor. 

 
Figur 9. Andel av elever som går i kommunala skolor i Göteborgs Stad 

respektive årskurs. Avser vårterminen 2021 uppdelat efter socioekonomisk 

status i det område eleverna bor i. 

3.1.2.4 Personal i skolan 

Det är en viktig förutsättning för eleverna att de i undervisningen möter 

legitimerade lärare och att förstelärare finns inom lärarlagen. Det är också 

viktigt med kontinuitet bland lärarna både för eleven och lärarlagen. Inom de 

kommunala skolorna fanns en variation där det var färre elever per legitimerad 

lärare på skolor med elever som i genomsnitt hade låg socioekonomisk status, 

jämfört med skolor i kategorierna med högre socioekonomisk status (tabell 3). 

Samma samband fanns kopplat till förstelärare vilket kan vara ett resultat av den 

medvetna strategin som påbörjades 2014 där man styr förstelärare till skolor 

med låg socioekonomisk status, enligt grundskolenämndens kvalitetsrapport för 

senaste läsåret. Överlag var det mer personal på skolor med låg socioekonomisk 

status som utgjordes av vikarier och tidsbegränsad personal och dessa var i stor 

utsträckning inte legitimerade lärare. Det gör att andelen legitimerade lärare är 

lägre på skolor med låg socioekonomisk status. I grundskolenämndens 

kvalitetsrapport för läsåret 2020/21 framgick att behörighetsgraden bland 

lärarna var ungefär lika stor andel mellan skolor med genomsnittlig hög 
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respektive låg socioekonomisk status. Däremot var den lägre bland 

visstidsanställda lärare i den senare kategorin. 

Sett till personalstabilitet, andelen som ej var kvar från september 2020 till juni 

2021, fanns det inga anmärkningsvärda skillnader avseende skolornas 

socioekonomiska status.   

Tabell 3. Legitimerade lärare och förstelärare i kommunala skolor. Avser 

oktober år 2020 uppdelat efter socioekonomisk status i de skolor barnen går i. 

Socioekonomisk status  

Legitimerade 

lärare  

(andel)  

Elever per legitimerad 

lärare (antal) 

Elever per förstelärare 

(antal)*  

Hög socioekonomisk 

status  86 %  17,3  102,3  

Mellanhög 

socioekonomisk status  84 %  16,5  100,2  

Mellanlåg socioekonomisk 

status  82 %  16,1  92,9  

Låg socioekonomisk 

status  74 %  13,4  55,1  

*Avser mars år 2021 

3.1.2.5 Elevers skolmiljö 

En viktig förutsättning för elevernas skolarbete är en god arbetsmiljö eller miljö 

inom skolan och att eleverna känner sig trygga och kan få lugn och ro för 

studier. Formuleringarna av frågorna i skolenkäten till elever i olika årskurser 

varierade men på grundsärskolan var det ungefär 80 procent som kände sig 

trygga medan det i årskurs 2 i grundskolan var drygt hälften som kände sig 

trygga (figur 10). Det fanns ingen könsskillnad i de två nämnda grupperna 

men i årskurs 5 och årskurs 9 i grundskolan var det statistiskt säkerställt högre 

andelar killar jämfört med tjejer som ansåg sig vara helt trygga. I samtliga 

årskurser i grundskolan var det statistiskt säkerställt högre andelar bland elever 

utan funktionsnedsättning som ansåg sig vara helt trygga jämfört med elever 

med funktionsnedsättning (figur 11). Jämförs eleverna utifrån socioekonomisk 

status i de områden de bor i fanns inga statistiskt säkerställda skillnader förutom 

i årskurs 5 där en högre andel elever från områden med hög socioekonomisk 

status (62 procent) upplevde sig vara helt trygga jämfört med övriga kategorier 

av socioekonomisk status (49 -51 procent).  
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Figur 10. Trygghet i skolan respektive årskurs bland elever som deltagit i 

skolenkäten. Avser vårterminen 2021 uppdelat efter kön.  *Statistiskt 

säkerställda skillnader. 

 

 
Figur 11. Trygghet i skolan respektive årskurs bland elever som deltagit i 

skolenkäten. Avser vårterminen 2021 uppdelat efter funktionsnedsättning eller 

ej funktionsnedsättning.  *Statistiskt säkerställda skillnader. 

Kränkande behandling kan påverka elevernas upplevelse av trygghet både i 

skolan och på fritiden och förekommer på Göteborgs skolor, enligt 

grundskolenämndens kvalitetsrapport för senaste läsåret. Att kränkningar 

förekommer kopplat till diskrimineringsgrunderna riskerar därför att leda till en 

ojämlikhet i möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen där personer utanför 

normen kan vara mer utsatta än andra.   

Det var statistiskt säkerställt att en större andel killar instämde helt i påståendet 

om att ha studiero jämfört med tjejer och detta gällde i årskurs 2, 5 och 
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9 (figur 12). På grundsärskolan fanns inte ett statistiskt säkerställt 

samband mellan studiero och kön. Delas eleverna upp utifrån 

funktionsnedsättning fanns det endast i årskurs 5 en statistiskt säkerställd 

skillnad där 18 procent av eleverna utan funktionsnedsättning, jämfört med 13 

procent av eleverna med funktionsnedsättning, helt instämde i påståendet om 

att ha studiero. Vid motsvarande jämförelse avseende socioekonomisk status 

var det endast i årskurs 2 där det fanns ett statistiskt säkerställt samband. 

Andelen som helt upplevde sig ha studiero var högre desto lägre 

socioekonomisk status området eleven bodde i (21 procent i kategorin med 

lägst socioekonomisk status och 13 procent i gruppen med högst 

socioekonomisk status).   

 
Figur 12. Studiero i skolan respektive årskurs bland elever som deltagit i 

skolenkäten. Avser vårterminen 2021 uppdelat efter kön.  *Statistiskt 

säkerställda skillnader. 

3.1.2.6 Elevstabilitet  

En stor rotation av elever kan påverka dynamiken mellan elever men även 

mellan elever och lärare. En del elever byter skolor mellan läsåren vilket är 

naturligt till följd av att familjen till exempel flyttar. Det finns också en del 

elever som byter mitt under läsåret och vid en jämförelse mellan skolor med 

lägre och högre socioekonomisk status skiljde sig andelen åt i samtliga 

årskurser (figur 13). I samtliga årskurser var det en högre andel elever som bytt 

skola ju lägre socioekonomisk status skolan hade. Översatt till en klasskontext 

kan det i en klass på 25 elever som mest (om man utgår från kategorin låg 

socioekonomisk status i förskoleklass) handla om att 3–4 personer slutade under 

ett läsår.    
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Figur 13. Elevstabilitet (definierat som andel elever som ej går kvar hela 

läsåret) bland elever i kommunala skolor. Avser juni 2021 uppdelat efter 

socioekonomisk status i de skolor eleverna går i. 

3.1.2.7 Inskrivningsgrad och legitimerade lärare i fritidshem  

Det fanns ett tydligt samband mellan genomsnittlig socioekonomisk status på 

områdena eleverna bodde i och andelen elever i respektive område som var 

inskrivna i ett fritidshem. De skolenheter som hade högst socioekonomisk status 

hade även högst andel elever inskrivna i fritidshem och vice 

versa (tabell 4). Sambandet gällde både i lågstadiet och mellanstadiet. Även i 

fritidshemmen, precis som på förskolan eller i grundskolan, är det betydelsefullt 

i hur hög grad de bemannas av legitimerade lärare i ämnet. Sett till andelen 

av lärarna som arbetade på fritidshemmen som var legitimerade var andelen 

lägst i skolor med låg socioekonomisk status. Enligt grundskolenämndens 

kvalitetsrapport 2021 har denna andel ökat med sju procentenheter sedan mars 

2020 men senaste läsåret minskade legitimationsgraden på skolorna med lägst 

socioekonomisk status. 

 

Tabell 4. Inskrivna på fritidshem samt andel legitimerade lärare i fritidshem i 
kommunala skolor. Avser mars år 2021 uppdelat efter socioekonomisk status i 
de skolor barnen går i. 

Socioekonomisk status  
Inskrivna i fritidshem i 

lågstadiet (andel) 
Inskrivna i fritidshem i 
mellanstadiet (andel) 

Legitimerade 
lärare (andel)  

Hög socioekonomisk status  88 %  14 %  52 %  

Mellanhög socioekonomisk status  84 %  17 %  59 %  

Mellanlåg socioekonomisk status  62 %  17 %  48 %  

Låg socioekonomisk status  44 %  8 %  30 %  

 

Elever i årskurs två svarade på frågor om fritids i skolenkäten där en fråga 

handlade om de går på fritids. Elever med, jämfört med utan, 
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funktionsnedsättning gick i marginellt lägre utsträckning på fritids. Det fanns en 

tydlig koppling till socioekonomi i linje med det beskrivna sambandet ovan.  

3.1.2.8 Elevers fritid 

I fritidsvaneundersökningen fick eleverna skatta hur nöjda de var med sin fritid 

på en femgradig skala. Överlag var nöjdheten lägre ju högre årskurs och detta 

gällde i alla grupper av elever. Killar var mest nöjda följt av tjejer. Elever utan 

funktionsnedsättning var mer nöjda än elever med funktionsnedsättning och 

elever från områden med hög socioekonomisk status var mer nöjda än elever 

med låg socioekonomisk status. Med några få undantag var dessa skillnader i 

nöjdhet statistiskt säkerställda i samtliga årskurser även om det är svårt att tolka 

vad skillnaderna i nöjdhet på skalan i praktiken innebär.  

Eleverna svarade även på påståenden kopplat till deras förutsättningar att utöva 

fritidsaktiviteter. Förutsättningarna handlade om ifall det var enkelt att ta sig till 

och från fritidsaktiviteterna, att ha många fritidsaktiviteter att välja bland och att 

vägen till fritidsaktiviteterna upplevdes som trygg. Liknande mönster som vid 

nöjdhet med fritiden sågs överlag där (tabell 5) och de allra flesta skillnaderna 

var statistiskt säkerställda. Överlag instämde killar mer än tjejer i påståenden 

om att de helt hade förutsättningar för att delta i fritidsaktiviteter inom 

respektive påstående. Elever utan funktionsnedsättning uppgav i högre 

utsträckning än personer med funktionsnedsättning att de instämde helt i att de 

hade förutsättningar för fritidsaktiviteter. Utifrån den socioekonomiska statusen 

på de områden eleverna bodde i instämde elever från områden med hög 

socioekonomisk status i högre utsträckning att de hade förutsättningar för att 

delta i fritidsaktiviteter. 

Tabell 5. Instämmer helt i påståenden om fritidsaktiviteter bland elever som 

deltagit i fritidsvaneundersökningen. Avser februari år 2021 uppdelat efter 

kön, funktionsnedsättning och socioekonomisk status i de områden barnen bor 

i.  

 
Jag kan enkelt ta mig till 
och från fritidsaktiviteterna 

Det finns många 
fritidsaktiviteter för mig att 
välja bland 

Vägen till de 
fritidsaktiviteter jag vill 
delta i är trygg 

  
Åk 5 

(andel) 
Åk 9 

(andel) 
Gy åk 2 
(andel) 

Åk 5 
(andel) 

Åk 9 
(andel) 

Gy åk 2 
(andel) 

Åk 5 
(andel) 

Åk 9 
(andel) 

Gy åk 2 
(andel) 

Flickor 67 % 55 % 54 % 60 % 48 % 46 % 64 % 47 % 56 % 
Pojkar 73 % 63 % 62 % 64 % 57 % 54 % 75 % 62 % 62 % 

Funktionsnedsättning 62 % 47 % 54 % 54 % 43 % 49 % 60 % 47 % 51 % 
Ej funktionsnedsättning 73 % 61 % 59 % 64 % 53 % 50 % 73 % 56 % 60 % 
Hög socioekonomisk 

status 73 % 62 % 62 % 70 % 55 % 60 % 74 % 57 % 67 % 
Mellanhög 

socioekonomisk status 72 % 60 % 60 % 60 % 54 % 50 % 68 % 55 % 60 % 
Mellanlåg 

socioekonomisk status 69 % 57 % 57 % 59 % 48 % 53 % 67 % 51 % 57 % 
Låg socioekonomisk 

status 67 % 55 % 55 % 57 % 43 % 39 % 67 % 46 % 50 % 
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*Statistiskt säkerställda skillnader mellan kategorier per årskurs och påstående 

är skuggade. 

3.1.2.9 Läsning bland skolelever 

Läsfrämjande har haft en central roll genom programmet för en jämlik stad och 

mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn. Enligt resultatet i 

fritidsvaneundersökningen fanns det en tydlig könsskillnad som var statistiskt 

säkerställd när det gällde elevers egen läsning i årskurs 5, 9 och gymnasiets 

årskurs 2. En större andel killar jämfört med tjejer uppgav att de aldrig läser 

(figur 14). Både i årskurs 2, där det handlade om föräldrarnas läsande, och även 

i årskurs 5 där det handlade om eget läsande, fanns det statistiskt säkerställda 

skillnader mellan elever med funktionsnedsättning och elever utan 

funktionsnedsättning. Den förstnämnda gruppen angav i högre utsträckning att 

de aldrig blir lästa med eller själva läser. Om eleverna istället delas in i grupper 

utifrån den socioekonomiska statusen på det område där de bodde var det i 

årskurs 2 en högre andel som blev lästa för i områden med låg socioekonomisk 

status jämfört med övriga områden. I årskurs 5 var sambandet det omvända och 

där var det en högre andel som aldrig läser i områden med låg socioekonomi 

jämfört med övriga. Dessa skillnader var statistiskt säkerställda medan inga 

skillnader mellan områden fanns i årskurs 9 eller årskurs 2 på gymnasiet. 

 
Figur 14. Elever som aldrig blir lästa för (årskurs 2) eller själva läser (resterande 

årskurser) bland elever som har deltagit i fritidsvaneundersökningen. Avser 

våren 2021 uppdelat efter kön. *Statistiskt säkerställda skillnader. 

3.1.3 Gymnasieåldern och unga vuxna 

Enligt skollagen ska gymnasieskolan ge elever en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt personlig utveckling och ett aktivt 
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deltagande i samhällslivet. Utbildningsförvaltningen och gymnasieskolorna 

omfattas därmed av samma kompensatoriska uppdrag som 

grundskoleförvaltningen och grundskolorna gör. En genomgången 

gymnasieutbildning har påverkan på etableringen på arbetsmarknaden och är en 

förutsättning för studier vid högskola eller universitet.  

Fyrtiofyra procent av eleverna på gymnasiet i Göteborg går på kommunala 

skolor, 48 procent går på friskolor i Göteborg och åtta procent går på 

gymnasieskolor i annan kommun. Möjlighet att koppla elevernas förutsättningar 

och resultat i gymnasieskolan till socioekonomiska förutsättningar saknas i de 

underlag man idag tar fram inom utbildningsförvaltningen och en sådan analys 

skulle i dagsläget kräva en specialbeställning från Statistiska centralbyrån. Fram 

till och med skolåldern går det att göra analyser kopplade till socioekonomi men 

i gymnasieåldern bryts nu möjligheten att följa hela åldersspannet i 

livscykelmodellen (figur 2).  

3.1.3.1 Skolresultat gymnasiet 

I gymnasiet var det en stor variation mellan skolorna i genomströmning efter 

fyra år, det vill säga andelen elever som har klarat gymnasiet med antingen 

examen eller studiebevis. Överlag, på både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program, var det högre andelar kvinnor än män som gick 

ur gymnasiet på fyra år (figur 15). Överlag var det inga könsskillnader i närvaro 

på gymnasieskolan bland elever på de kommunala gymnasieskolorna läsåret 

20/21. 

 
Figur 15. Examen eller studiebevis 2500 poäng inom fyra år bland elever 

folkbokförda i Göteborg vid gymnasiestart höstterminen 2017. Avser juni 2021 

uppdelat efter programtyp och kön. 

Precis som meritvärdena i grundskolan är en förutsättning under gymnasiet så 

har meritvärdena från gymnasiet en framtida betydelse för till exempel studier 

vid högskola eller universitet. Sett över senaste åren fanns samma samband 

mellan kön och gymnasieprogram som fanns för andelen som klarade 

gymnasiet. Tjejer på högskoleförberedande program hade efter läsåret 20/21 i 
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genomsnitt 15,6 i meritvärde medan motsvarande var 15,1 för killar. För tjejer, 

respektive killar, på yrkesprogrammen var meritvärdena 14,2 och 12,8.   

Det fanns tydliga samband mellan elevernas prestationer i grundskolan och 

resultaten i gymnasieskolan. Bland elever på kommunala skolor som gick ur 

nian 2013-2015 som man sedan följt genom gymnasiet sågs en tydlig koppling 

till grundskolan. Elever från högstadieskolor med genomsnittligt hög 

meritpoäng tog i högre grad även examen på gymnasiet. Detta gällde både 

elever på yrkesprogram och på de högskoleförberedande programmen även om 

de förstnämnda i regel hade lägre meritpoäng. Liknande samband fanns även på 

individnivå.  

3.1.3.2 Övergång mellan skola och arbete eller vidare studier 

Det fanns inga tydliga könsskillnader vad gäller etablering i eftergymnasiala 

studier eller på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning bland 

elever som gått på högskoleförberedande program (figur 16). Bland elever som 

gått på yrkesprogram var tjejer i något lägre grad etablerade på 

arbetsmarknaden. Nyare underlag publiceras inte längre på Skolverkets 

statistiksida och därför krävs att beställningar görs att staden ska få tillgång till 

motsvarande uppgifter i framtiden.  

 
Figur 16. Etablering i studier eller på arbetsmarknad bland elever i 

gymnasieskolor i Göteborg 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. Avser år 

2019 uppdelat efter programtyp och kön. 

3.1.3.3 Arbetslöshet bland unga 

En viktig indikator kring ungas studie- och arbetsmarknadssituation är andelen 

unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Bland män var andelen UVAS 

i åldern 16–24 år 6,6 procent jämfört med 5,3 procent bland kvinnor år 2019. 

Utöver könsskillnader skiljer andelen UVAS beroende på mellanområde där det 
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finns ett mönster i att områden som i genomsnitt har lägre socioekonomisk 

status också har en högre andel UVAS (figur 17). 

 
Figur 17. Personer (andel) 16–24 år som varken arbetar eller studerar i 

respektive primärområde. Avser år 2019 uppdelat efter primärområdenas 

socioekonomiska status. 

Födelseregion har en betydelse för arbetslösheten, men för alla grupper av unga 

minskade arbetslösheten under år 2021 och särskilt för gruppen födda utanför 

Europa (figur 18a). Mönstret såg likadant ut vad gäller kön där det över tid 

finns en bestående könsskillnad med högre arbetslöshet bland män (figur 18b). 

Kombineras kön och födelseregion fanns det de senaste tre åren ett tydligt 

samband där födelseregion i högst grad såg ut att ha betydelse för 

arbetslösheten men där även kön hade en betydelse, särskilt vid jämförelse inom 

grupper från samma födelseregion (figur 19).  
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Figur 18. Arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram bland personer 18 – 24 år i 

arbetskraften. Avser sista oktober år 2008 – 2021 uppdelat efter a 

födelseregion och b kön. 

 
Figur 19. Arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram bland personer 18 – 24 år i 

arbetskraften. Avser sista oktober år 2008 – 2021 uppdelat efter både 

födelseregion och kön. 

 

3.2 Utbildning, arbete och försörjning 
Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor. 

Genom områdenas starka koppling till människors försörjningsmöjligheter är de 

centrala för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Att ha ett arbete 

stärker människors känsla av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i 

samhället. Människor som arbetar har i regel också bättre hälsa än de som 

saknar ett arbete eller en sysselsättning.    

3.2.1 Utbildning 

Kraven på arbetsmarknaden har höjts i takt med att samhället har förändrats. 

Utbildning är oftast en förutsättning för att få ett arbete och egen försörjning. 

Generellt har andelen i befolkningen som har eftergymnasial utbildning tre år 

eller längre ökat över tid mellan åren 2008 och 2020. Det var stora skillnader i 

genomsnittlig utbildningsnivå mellan olika områden i Göteborg. 

Utbildningsnivån var som lägst i mellanområdet Norra Angered där 14 procent 

av den vuxna befolkningen 25–64 år hade eftergymnasial utbildning och som 

högst i Älvsborg där motsvarande andel var 53,7 procent. Enskilda individer har 

gjort en utbildningsresa men skillnaderna mellan områdena återskapas genom 

att det sker in- och utflyttningar och att barn till viss del följer deras föräldrars 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2019 2020 2021

Män, Utomeuropeiska länder Män, Europa utom Sverige

Män, Sverige Kvinnor, Utomeuropeiska länder

Kvinnor, Europa utom Sverige Kvinnor, Sverige



 

Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026 – Deluppföljning 39 (57) 

[Underrubrik]  

Stadsledningskontoret 2022-02-07 

utbildningsnivå, som visats i tidigare avsnitt i rapporten. Det gör att spannet 

mellan stadens mellanområden är ungefär lika stort över hela tidsperioden.  

Kvinnor hade i genomsnitt högre utbildningsnivå än män och det gällde både 

inom gruppen med svensk bakgrund och utländsk bakgrund (figur 20). Både 

kvinnor och män med svensk bakgrund hade högre utbildningsnivå än 

motsvarande med utländsk bakgrund. Generellt sett har alla kategoriers 

utbildningsnivå ökat över tid men skillnaderna mellan grupperna är ungefär lika 

stora över tid.  

 
Figur 20. Eftergymnasial utbildning bland personer 25 – 64 år. Avser 2008 – 

2020 uppdelat efter både kön och bakgrund. 

3.2.2 Arbetslöshet 

Utbildningsnivån har såväl före som under pandemin haft stor betydelse för 

arbetslösheten och skillnaderna mellan grupper beroende på utbildningsnivån 

har varit på ungefär samma nivåer mellan åren 2008 och 2021 (figur 21a). Det 

är tydligt att arbetslösheten var högre bland utlandsfödda, särskilt födda i 

utomeuropeiska länder (figur 21b). Den relativa skillnaden mellan grupperna 

har varit bestående över en längre tidsperiod och i samtliga grupper steg 

arbetslösheten i början i pandemin men har till stor del återhämtat sig. 

Arbetslösheten har över tid varit högre bland män, men skillnaderna mellan 

könen har minskat och var sedan pandemins start marginella.  

Det var små skillnader i arbetslöshet mellan kvinnor och män men födelseland 

och utbildning hade stor betydelse. Bland kvinnor födda utanför Europa med 

högst förgymnasial utbildning var 47 procent arbetslösa i oktober 2021. Bland 

kvinnor födda i Sverige med eftergymnasial utbildning var arbetslösheten i 

oktober 2021 runt tre procent. År 2008 var skillnaden mellan dessa grupper 26 

procentenheter och den har därför nästintill fördubblats mellan dessa år. En 

drivande orsak var att antalet individer som är födda utanför Europa och som 
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har förgymnasial utbildning ökade kraftigt i arbetskraften under perioden, och 

då med en större del arbetssökande än sysselsatta. 

 

Figur 21. Arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram bland personer 16 – 64 år i 

arbetskraften. Avser sista oktober år 2008 – 2021 uppdelat efter a 

utbildningsnivå och b födelseregion. 

Likt arbetslösheten i övrigt, är det tydligt att individer i vissa grupper oftare bli 

långtidsarbetslösa än i andra. Personer med förgymnasial utbildning som är 

födda utanför Europa har haft den överlägset högsta nivån av 

långtidsarbetslöshet sedan tidseriens start medan eftergymnasialt utbildade 

individer som är födda i Sverige har haft den lägsta nivån alla år (figur 22).  
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Figur 22. Arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram mer än tolv månader bland 

personer 16 – 64 år i arbetskraften. Avser sista oktober år 2008 – 2021 

uppdelat efter både utbildningsnivå och födelseregion. 

Även om de allra flesta personer med funktionsnedsättning deltar på 

arbetsmarknaden, är deltagandet generellt lägre än för andra. År 2021 hade 13 

procent av Göteborgs arbetslösa en funktionsnedsättning. Antal personer med 

funktionsnedsättning i Göteborg som var arbetslösa, eller som var i program 

med aktivitetsstöd, gick ner stadigt mellan 2013 och 2019. 2020 sågs en ökning 

igen som gick ner igen under 2021 liksom bland alla andra grupper.    

Många personer med funktionsnedsättning som är arbetslösa har också varit det 

under lång tid. Under år 2021 hade 71 procent av de som var arbetslösa varit det 

i minst 12 månader. Genomsnittet i Göteborg var då 49 procent. År 2021 hade 

mer än 49 procent av de arbetslösa med en funktionsnedsättning varit utan 

arbete i mer än 24 månader. Motsvarande siffra för samtliga arbetslösa i 

Göteborg var 26 procent.   

3.2.3 Låg inkomststandard 

Låg ekonomisk standard kallas i Sverige det internationellt vedertagna relativa 

inkomstmått som visar hur många som lever i hushåll med en disponibel 

inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet. År 2019 låg 

gränsen för låg ekonomisk standard för en ensamstående person med 

inkomst på 157 000 kronor, vilket motsvarade en disponibel inkomst på 13 000 
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kronor i månaden. Under 2019 hade 11,1 procent av göteborgarna levt med låg 

ekonomisk standard under åtminstone två av de tre senaste åren vilket benämns 

som varaktig låg ekonomisk standard. Detta är en liten ökning över tid, men 

andelen har i stort legat på en stabil nivå över åren. År 2014 var siffran 10,7 

procent. Jämfört med rikssnittet var det också en något högre andel.  

2019 levde 17 procent av kvinnorna och 16 procent av männen med låg 

inkomststandard. Tjugonio procent av dem med utländsk bakgrund levde med 

låg ekonomisk standard jämfört med tio procent bland dem med svensk 

bakgrund. Det finns också betydande skillnader mellan olika 

utbildningsgrupper. 27 procent av dem med förgymnasial utbildning lever med 

låg ekonomisk standard jämfört med 14 procent bland dem med gymnasial och 

tio procent för dem med eftergymnasial utbildning.   

Människors livsvillkor påverkar i hög grad den ekonomiska standarden. Utöver 

utbildning och bakgrund var andelen som levde med låg inkomststandard klart 

större bland arbetslösa och de som levde med sjukdom. Bland de som levde 

med sjukdom var det drygt 45 procent som 2019 hade låg ekonomisk standard. 

Detta oavsett svensk eller utländsk bakgrund. Detta är en stor ökning över tid. 

Bland arbetslösa med utländsk bakgrund var det år 2019 53 procent som levde 

med låg ekonomisk standard. Motsvarande siffra för de med svensk bakgrund 

var 47 procent. Utöver arbetslöshet påverkas den ekonomiska standarden 

negativt i samband med föräldraledighet och studier samt att bli pensionär. 

Andelen pensionärer med låg ekonomisk standard var drygt 34 procent för de 

med svensk bakgrund och drygt 50 procent för de med utländsk bakgrund.   

Andelen som lever med låg ekonomisk standard är högre i vissa 

mellanområden. Mellanområdet med lägst medelinkomst år 2019 var Södra 

Angered (195 000 kronor) och som högst Billdal (481 500 kronor).  

3.2.4 Ekonomiska förutsättningar för hushåll med barn 

I Göteborg hade 11 336 hushåll med barn under 18 år låg ekonomisk standard 

år 2019. I dessa hushåll bodde totalt 46 527 barn. Vid jämförelser utifrån vilka 

områden barnen bodde i fanns det ett tydligt samband mellan andel av barnen 

som hade låg ekonomisk standard och socioekonomisk status (tabell 6).  

Tabell 6. Barn under 18 år i Göteborg med låg ekonomisk standard. Avser år 

2019 uppdelat efter socioekonomisk status i de områden barnen bor i. 

Socioekonomisk status Barn (andel) 

Hög socioekonomisk status 4,7 % 

Mellanhög socioekonomisk status 13,1 % 

Mellanlåg socioekonomisk status 24,1 % 

Låg socioekonomisk status 45,6 % 

 

Sett till andelen hushåll med barn under 18 år som fått försörjningsstöd i 

Göteborg var det stora skillnader utifrån socioekonomisk status i de områden 
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hushållen bor i. I områden med hög socioekonomisk status var det en procent 

som uppbar försörjningsstöd minst en månad under år 2019 medan motsvarande 

andel var 15 procent i områden med låg socioekonomisk status.  

Enligt verksamhetsstatistik inom socialtjänsten var det drygt 2400 hushåll med 

barn upp till och med 20 år i som hade långvarigt försörjningsstöd, det vill säga 

försörjningsstöd i tio månader eller längre, år 2020. Drygt 40 procent hade haft 

det längre än fem år. Knappt 90 procent av dem med långvarigt försörjningsstöd 

hade utländsk bakgrund, mer än hälften hade endast grundskola eller lägre som 

högsta utbildningsnivå och de flesta var hemmahörande i stadsområde Nordost.  

3.3 Bostäder och närmiljö 

Programmet för en jämlik stad lyfter att det finns vissa grundläggande 

förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö. Det handlar bland annat om 

att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, att ha en passande och 

ekonomiskt överkomlig bostad, att ha tillgång till stadens resurser samt en 

närmiljö som är omhändertagen och välfungerande. Hemlöshet, otrygga 

boendeförhållanden, trångboddhet och en segregerad boendemiljö har en 

negativ påverkan på jämlikheten, hälsan och den sociala sammanhållningen. 

Detta avsnitt kommer att titta på utvecklingen av hemlöshet och trångboddhet, 

känslan av trygghet i sitt närområde samt fördelning av upplåtelseformer. 

3.3.1 Hemlöshet 

Personer som befinner sig i hemlöshet är ingen enhetlig grupp men det de har 

gemensamt är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation. 

Missbruk och beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa är enligt 

Fastighetskontorets rapport de främsta orsakerna till hemlöshet.  

Hemlösheten totalt minskade år 2021 för tredje året i rad och antalet hemlösa 

hushåll var det lägsta sedan mätningarna började göras 2015. Barnfamiljerna 

stod för nästan hälften av minskningen av antalet hemlösa hushåll.  

Även den allvarligaste formen av hemlöshet, akut hemlöshet, har minskat enligt 

statistiken (tabell 7). Det handlar om personer som är hänvisade till 

akutboenden, härbärgen, jourboenden eller likande. I denna kategori ingår också 

de som sover i offentliga lokaler, bilar, tält och trappuppgångar och utomhus. 

Bland de personer som befann sig i akut hemlöshet var drygt 50 procent födda 

utomlands. En stor andel av dessa personer utgjordes av anknytningsfamiljer 

och självbosatta nyanlända som inte lyckats ordna en bostad på egen hand. 

Antal barnfamiljer i akut hemlöshet minskade till 56 familjer, nästan en 

halvering jämfört med 2020. Vid mätningen 2021 var 138 barn akut hemlösa, 

en minskning med 79 barn jämfört med 2020 vilket motsvarar 36 procent.  
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Tabell 7. Hemlösa och akut hemlösa hushåll och individer i Göteborg. Avser år 

2020 och 2021. 
Samtliga hemlösa År 2021 År 2020 Förändring 2021 – 2020 

(antal) 

Förändring 2021 – 2020 

(andel) 

Antal hushåll  2405 2642 -237 -9 % 

Antal vuxna/myndiga  2564 2875 -311 -11 % 

Antal barnfamiljer  282 393 -111 -28 % 

Antal barn*  597 858 -261 -30 % 

Varav akut hemlösa     

Antal hushåll  451 541 -90 -17 % 

Antal vuxna/myndiga  472 587 -115 -20 % 

Antal barnfamiljer  56 103 -47 -46 % 

Antal barn*  138 217 -79 -36 % 

*Avser barn som bor tillsammans med förälder som befinner sig i någon av 

hemlöshetssituationerna 

Samtidigt som hemlösheten minskade beskriver rapporten att hemlöshetens 

utveckling i Göteborg, och även nationellt, visade på en ökning av andelen 

hushåll i hemlöshet som saknar social eller medicinsk problematik. Den här 

strukturella hemlösheten förklaras av att bostadsbyggandet inte har hållit jämna 

steg med befolkningens utveckling. Det får till följd att hushåll med sämre 

ekonomiska förutsättningar eller bristande förankring och kontaktnät ofta 

hamnar i olika tillfälliga boendelösningar. Bostadsbristen bidrar även till 

trångboddhet, framför allt i Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen.  

3.3.2 Trångboddhet i befolkningen 

Utfallet av trångboddhet är svårt att forska på men tänkbara effekter och 

konsekvenser som har lyfts i rapporter är till exempel försämrad kognitiv 

utveckling bland små barn, sämre möjlighet till studiero, sömn och fritid i 

hemmet men även fler konflikter i hemmet, ökad smittspridning av sjukdomar 

och att hamna i utomhusmiljöer där de riskerar att lockas in i kriminalitet.  

Trångboddheten har minskat marginellt de senaste åren och år 2020 var det 

uppskattningsvis totalt 72 468 personer eller 19 procent av boende i 

flerbostadshus som var trångbodda (tabell 8). Bland de trångbodda var det 43 

procent som bodde i två rum och kök, 31 procent i tre rum och kök, 19 procent i 

ett rum och kök och åtta procent i fyra rum och kök.  
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Tabell 8. Trångboddhet bland boende i flerbostadshus enligt norm 2* efter 

antal rum och hushållsstorlek. Avser år 2020. 

 Personer efter hushållsstorlek (antal) 

Rum och kök 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 RoK 23401 9 428 2 421 1 024 275 174 139 

2 RoK 49914 42 816 16 200 8 140 3 470 1 674 1 503 

3 RoK 20029 41 940 31 245 25 604 11 010 5 268 6 084 

4 RoK 3868 13 250 13 617 18 328 8 905 4 434 5 658 

5 RoK 603 2620 2376 3856 2345 1056 1980 

6+ RoK 124 614 444 616 370 150 322 

*Skuggade celler avser trångbodda personer. Norm 2 definieras enligt högst 

två personer per rum, exklusive kök och vardagsrum. Enpersonshushåll i ett 

RoK räknas här ej som trångbodda. 

Det fanns skillnader mellan olika grupper men även geografiska områden. 

Personer med förgymnasial utbildningsnivå, lägre inkomst och utländsk 

bakgrund var i högre grad trångbodda jämfört med övriga kategorier (tabell 9).  

Tabell 9. Trångboddhet bland boende i flerbostadshus enligt norm 2*. Avser år 

2020 uppdelat efter utbildningsnivå, bakgrund och inkomstgrupp. 

Utbildningsnivå, 25 år eller äldre, år 2020 Trångbodda (andel) 

Förgymnasial 17 % 

Gymnasial 13 % 

Eftergymnasial 13 % 

  
Bakgrund, samtliga åldrar, år 2020 Trångbodda (andel) 
Svensk 10 % 

Utländsk 30 % 

  
Inkomstgrupp, år 2019 Trångbodda (andel) 
Låg 27 % 

Medel 16 % 

Hög 9 % 

*Norm 2 definieras enligt högst två personer per rum, exklusive kök och 

vardagsrum. Enpersonshushåll i ett RoK räknas här ej som trångbodda. 

I det mellanområde med lägst andel trångbodda var det sex procent av boende i 

flerbostadshus som år 2020 var trångbodda medan motsvarande andel i det 

mellanområde med högst andel trångbodda var 41 procent (figur 23). I en del 

mellanområden var andelen trångbodda mycket hög medan antalet trångbodda 

inte var det vilket kan bero på att ett fåtal flerbostadshus fanns inom 

mellanområdet (till exempel Östra Angered). Mönstret bland barn under 18 år 

följde mönstret för hela befolkningen.  
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Figur 23. Trångbodda enligt norm 2. Avser år 2020 uppdelat efter 

mellanområde. *Norm 2 definieras enligt högst två personer per rum, 

exklusive kök och vardagsrum. Enpersonshushåll i ett RoK räknas här ej som 

trångbodda. 

De geografiska skillnaderna som fanns i trångboddhet beror säkerligen på en 

kombination av att utbudet av olika storlekar på lägenheter och antal personer 

som finns inom hushållet varierar men även utbud av olika ägartyper och 

personers möjligheter att bosätta sig i dessa, till exempel utifrån 

betalningsförmåga och kötid. 

3.3.3 Bostadsbestånd och bostadsbyggande  

De senaste åren har det byggts många nya bostäder i Göteborg. År 2020 tillkom 

4449 bostäder genom ny- och ombyggnation. År 2021 tillkom 5365 bostäder. 

Genom att komplettera med det som saknas och genom olika upplåtelseformer, 

bostadstyper och kostnadsnivåer i hela staden kan en större blandning av 

bostadsalternativ på områdesnivå nås.  

Majoriteten av bostäder som byggs i Göteborg utgörs av ettor och tvåor. Det är 

den storleken på byggnation som ökat markant de senaste åren. Byggnationen 

av femmor eller större har legat på relativt stabil nivå de senaste 20 åren. 

Småhusen står för den största delen av nybyggnation av fyror och femmor eller 

större. I flerbostadshus färdigställdes enbart 17 lägenheter med fem rum eller 

fler år 2020 och samma år fanns det cirka 5696 lägenheter fem rum eller fler av 

totalt 214 500 lägenheter i flerbostadshus i Göteborg. Utifrån statistik fram till 

och med 2020 har andelen hyresrätter i samtliga stadsdelar förutom Västra 

Göteborg sjunkit över åren och andelen bostadsrätter ökat (figur 24). I Norra 

Hisingen ses ingen skillnad över åren.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

M
0

2
 N

o
rr

a 
A

n
ge

re
d

M
0

5
 B

er
gs

jö
n

M
0

4
 S

ö
d

ra
 A

n
ge

re
d

M
2

3
 V

äs
tr

a 
B

is
ko

p
sg

år
d

en

M
0

6
 K

o
rt

ed
al

a

M
0

3
 C

en
tr

al
a 

A
n

ge
re

d

M
2

4
 Ö

st
ra

 B
is

ko
p

sg
år

d
en

M
2

0
 C

en
tr

al
a 

Ty
n

n
e

re
d

M
2

6
 C

en
tr

al
a 

Lu
n

d
b

y

M
1

5
 M

ar
ia

p
la

n

M
1

7
 N

ya
 F

rö
lu

n
d

a

M
2

8
 L

it
te

ra
tu

rs
tr

åk
et

M
1

4
 S

ti
gb

er
gs

to
rg

et

M
0

9
 S

to
ra

 B
ag

ar
e

n

M
1

3
 L

in
n

ep
la

ts
en

M
1

2
 S

ö
d

ra
 C

en
tr

u
m

M
1

1
 N

o
rr

a 
C

e
n

tr
u

m

M
2

9
 T

u
ve

M
0

7
 G

am
le

st
ad

en
 o

ch
 U

tb
y

M
0

8
 S

to
ra

 D
e

ls
jö

kr
o

ke
n

M
1

6
 N

ya
 H

ö
gs

b
o

M
2

7
 N

o
rr

a 
Ä

lv
st

ra
n

d
en

M
1

0
 S

to
ra

 S
ig

fr
id

sp
la

n

M
2

5
 K

är
rd

al
en

 o
ch

…

M
3

0
 Ö

vr
e 

H
is

in
ge

n

M
1

8
 S

to
ra

 A
sk

im

M
2

1
 S

ö
d

ra
 S

kä
rg

år
d

en

M
0

1
 Ö

st
ra

 A
n

ge
re

d

M
2

2
 T

o
rs

la
n

d
a

M
1

9
 S

ö
d

ra
 V

äs
tk

u
st

e
n

G
ö

te
b

o
rg

*

Andel trångbodda av boende i flerbostadshus Antal trångbodda



 

Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026 – Deluppföljning 47 (57) 

[Underrubrik]  

Stadsledningskontoret 2022-02-07 

 
Figur 24. Bostadsbestånd efter upplåtelseform bland flerbostadshus. Avser år 

2014 och 2020 uppdelat efter Göteborgs Stads före detta stadsdelsnämnder. 

*Resterande andelar respektive år utgörs av övriga upplåtelseformer. 

3.3.4 Trygghet i närmiljön 

Att kunna känna sig trygg i vardagen, där man bor och verkar, är en 

grundläggande rättighet och förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. 

SOM-institutet ställer i sina undersökningar en rad frågor om trygghet som 

inkluderar att vara trygg i sitt område, undvika att gå ut ensam på kvällen, oro 

för att utsättas för våldsbrott och oro för gängkriminalitet. Tillsammans bildar 

svaren på frågorna ett index där ett högre värde innebär högre upplevd trygghet.  

Trygghetsindexet sjönk från 78 till 72 mellan åren 2018 och 2020 (tabell 10). 

Kvinnors upplevda trygghet var lägre än mäns och tryggheten var klart lägre 

bland gruppen födda i utlandet jämfört med gruppen född i Sverige. År 2020 

var skillnaderna mellan olika åldersgrupper liten, men i åldersgrupperna 50–64 

och 65–85 har trygghetsindex sjunkit påtagligt sedan år 2018.  
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Tabell 10. Trygghetsindex på en skala mellan 0 och 100 bland deltagare i SOM-

undersökningen. Avser år 2018 – 2020 uppdelat efter kön, ålder och 

bakgrund.   

  2018  

(medel) 

2019  

(medel) 

2020  

(medel) 

Samtliga  78,2 76,2 72,3 

Kvinnor 74,3 72,9 68,5 

Män 82,3 79,7 76,4 

16-29 år 74,4 76,1 72,4 

30-49 år 78,9 77,9 73,3 

50-64 år 80,4 74,8 72,9 

65-85 år 77,8 74,9 70,2 

Född i Sverige  79,6 78,4 74,4 

Född utomlands  72,1 67,9 63,4 

Känslan av trygghet har minskat i de allra flesta av stadens mellanområden. Den 

största förändringen har skett i Backa, där indexet sjönk från 74,6 till 58,5 

mellan 2018 och 2020. Västra Biskopsgården (42,0) och Södra Angered (48,7) 

var de mellanområden där trygghetsindex var lägst 2020. 

I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor ställs frågor som handlar 

om känslan av otrygghet. Kvinnor som deltagit i undersökningen har över en 

lång tidsperiod i högre utsträckning än män uppgett att de avstår att gå ut 

ensamma av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade (tabell 

11). År 2020 svarade 43 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de 

avstod att gå ut på grund av sådan rädsla. Mellan 2018 och 2020 var det dock en 

påtaglig ökning bland män som uppgav att de avstår från att gå ut ensamma.  

Tabell 11. Trygghet utifrån fråga om avstår från att gå ut ensam av rädsla för 

att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad bland deltagare i Hälsa på 

lika villkor. Avser år 2005 – 2020 uppdelat efter kön. 
  2005 

(andel) 

2006 

(andel) 

2008 

(andel) 

2010 

(andel) 

2012 

(andel) 

2014 

(andel) 

2016 

(andel) 

2018 

(andel) 

2020 

(andel) 

Kvinnor  42 % 41 % 37 % 37 % 37 % 34 % 37 % 43 % 43 % 

Män  12 % 12 % 13 % 12 % 14 % 11 % 12 % 13 % 17 % 

Enligt samma undersökning var det i åldersgruppen 65–84 år störst andel som 

avstått från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad 

eller på annat sätt ofredad. Den åldersgrupp där störst förändringar skett över tid 

var bland 16–29 åringar där det 2020 var 33 procent som uppgav att de avstått 

från att gå ut ensamma på grund av rädsla jämfört med 26 procent år 2005.   

De som angett ett annat svarsalternativ än ”heterosexuell” utifrån hur man 

definierar sin sexuella identitet svarade i högre utsträckning att de avstått från 

att gå ut ensamma på grund av rädsla, jämfört med dem som svarat att de var 

heterosexuella. År 2020 var det bland icke-heterosexuella 35 procent, jämfört 

med 29 procent bland de som definierat sig som heterosexuella. Denna skillnad 

har varit genomgående över tid. I gruppen som inte definierade sig som 
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heterosexuella ingår de som angett sig vara homosexuella, bisexuella samt 

osäkra och övriga. Då antalet individer var få i respektive grupp var det inte 

möjligt att dela upp gruppen som svarat annat än heterosexuell.  

I undersökningen år 2020 var det bland personer med funktionsnedsättning 28 

% bland män och 53 % bland kvinnor som avstått från att gå ut ensamma på 

grund av rädsla. 

3.4 Förtroende och delaktighet 

3.4.1 Förtroende för stadens verksamheter  

SOM-institutet har sedan 2016 ställt frågan ”Allmänt sett, hur stort förtroende 

har du för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter?” I den senaste 

undersökningen, 2020, svarade 52 procent att de inte hade förtroende och 48 

procent att de har förtroende. Resultaten är stabila över åren, men resultatet för 

2020 visar ändå en liten ökning jämfört med undersökningarna 2019 och 2018.  

Bland utlandsfödda var andelen som har förtroende högre än för i gruppen 

födda i Sverige, det är ett motsatt mönster mot det vi ser beträffande tillit. 

Skillnaden i förtroende mellan olika åldersgrupper har varit stora de senaste 

åren. När vi jämför den yngsta och den äldsta gruppen var skillnaden i 

förtroende i Göteborg hela 32 procentenheter. Undersökningen visar även att 

unga upplevde större möjlighet att kunna påverka politiska beslut än vad äldre 

gjorde och de har generellt sett högre förtroende för politiker.  

3.4.2 Valdeltagande  

Delaktighet och inflytande handlar om möjligheten att delta i styret av det 

gemensamma. Ytterst utryckts detta via deltagande i demokratiska val till 

riksdag, regioner/landsting och kommuner. Att främja ett högt valdeltagande är 

därför en viktig del i arbetet för att öka delaktigheten.  

I valet 2018 ökade valdeltagandet i Göteborg som helhet. Det gällde även i de 

områden som tidigare haft ett mycket lågt valdeltagande. Samtidigt kvarstod i 

huvudsak stora skillnader i valdeltagande mellan olika delar av staden. I 

riksdagsvalet deltog 91,8 procent i det mellanområde med högst andel röstande 

(figur 25). I det mellanområde med lägst andel röstande deltog 55,7 procent. I 

kommunvalet låg det högsta valdeltagandet på 92,2 procent och i det 

mellanområde med lägst deltagande röstade 52,5 procent av de röstberättigade.  

I en analys av valdeltagandet framkom att det i huvudsak var områden med 

lägre socioekonomisk status, som röstade i mindre utsträckning. I riksdagsvalet 

2018 röstade 95 procent bland personer med eftergymnasial utbildning, 88 

procent bland dem med gymnasial och 80 procent bland dem med förgymnasial 

utbildning. Valdeltagandet var 15 procentenheter högre bland dem med 

högskoleutbildning än bland dem med endast förgymnasial utbildning. Inrikes 
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födda deltog i större utsträckning än utrikes födda med 90 procent jämfört med 

74 procents valdeltagande.   

 

 
Figur 25. Valdeltagande i riksdags- och kommunvalet. Avser år 2018 uppdelat 

efter mellanområden. *På grund av oväder kom inte alla röster från Södra 

Skärgården in i tid och fick därför bokföras i en övrigt-pott vilket ger en 

felaktigt låg andel röstande. 

3.5 Hälsa  

En god hälsa är centralt för de flesta människor. Den är i många fall en 

förutsättning för att individer ska kunna utbilda sig, arbeta, försörja sig och vara 

en del av samhällslivet i övrigt. En utgångspunkt för denna rapport är att hälsan 

på befolkningsnivå är sammanflätad med de livsvillkor under vilka människor 

växer upp, lever, arbetar och åldras. Det handlar till exempel om utbildning, 

ekonomi, boende, arbete och arbetsvillkor. Detta är också de villkor som 

påverkar de tidiga åren i barns liv vilket lägger grunden för hälsan senare i 

livet. Målområdena i programmet för en jämlik stad handlar i hög grad om att 

påverka dessa faktorer med målet att minska bland annat ojämlikheten i hälsa.  

Pandemin har synliggjort de grundläggande skillnaderna som finns i 

samhället. När det gäller effekterna av pandemin lyfte Folkhälsomyndigheten 

att de grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har 

drabbats mest. Det kommer vara viktigt att följa detta över tid.  
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3.5.1 Medellivslängd 

Förväntad medellivslängd är ett vedertaget mått för att beskriva en befolknings 

hälsa men är också ett mått för att beskriva ojämlikhet i hälsa mellan olika 

grupper och områden. I mindre grupper behöver ibland beräkningar från flera år 

slås samman i ett så kallat rullande medelvärde för att göra skattningarna av 

förväntad medellivslängd robusta. Det innebär att underlaget för år 2020 i 

praktiken består av 2016-2020.  

Sett över en längre tidsperiod har medellivslängden ökat i befolkningen men på 

kort sikt sjönk den 2020 jämfört med 2019. Detta sammanföll med covid-19-

pandemin vilket sannolikt förklarar den sjunkande medellivslängden. För 

gruppen män sjönk medellivslängden under samma period medan den för 

kvinnor i genomsnitt var oförändrad (tabell 12).  

Tabell 12. Förväntad återstående medellivslängd vid födseln. Avser år 2017 – 

2020 uppdelat efter kön. 

  2017 (medel) 2018 (medel)  2019 (medel)  2020 (medel)  

Kvinnor  84,2  84,4  84,4  84,4  

Män  80,3  80,5  80,8  80,6  

*Rullande medelvärde vilket innebär ett medel för året i tabellen tillsammans 

med fyra år bakåt i tiden. 

Utvecklingen av den förväntade återstående medellivslängden vid 30 års ålder 

bland göteborgare utifrån kön och utbildningsnivå visar tydliga skillnader 

mellan olika kategorier mellan åren 2004 och 2020. Eftersom en högre 

utbildningsnivå är svår att uppnå vid lägre ålder har personer yngre än 30 år 

exkluderats i detta underlag till skillnad från i underlaget till tabell 12. De med 

eftergymnasial utbildning förväntas leva längre än de med gymnasial och 

förgymnasial utbildning. År 2004 skilde det 4,13 år i förväntad återstående 

medellivslängd mellan kvinnor med förgymnasial respektive eftergymnasial 

utbildning (figur 26a). År 2020 hade denna skillnad ökat till 5,45 år. För män 

var motsvarande skillnad 6,14 år under 2004 och 6,43 år under 2020 (figur 

26b).  

För samtliga kategorier sjönk den förväntade återstående medellivslängden 

något under pandemiperioden mellan 2019 och 2020 med undantag för kvinnor 

med eftergymnasial utbildning där den ökade. Men för gruppen kvinnor med 

förgymnasial utbildning sjönk medellivslängden. Detta trendbrott inleddes 

redan innan pandemin.  
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Figur 26. Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder bland boende i 

Göteborg. Avser år 2004 – 2020 uppdelat efter utbildningsnivå samt a kvinnor 

och b män. 

Vid jämförelse mellan personer beroende på vilka mellanområden i staden de 

bor i kvarstår stora skillnader i förväntad medellivslängd från födseln. Bland 

kvinnor var skillnaden 9 år mellan det område med högst (Norra Älvstranden) 

respektive det område med lägst (Bergsjön) beräknad återstående 

medellivslängd från födseln. För män var skillnaden 8,7 år där Askim-Hovås 

hade högst förväntad återstående medellivslängd från födseln och Bergsjön 

lägst. Året då första jämlikhetsrapporten kom, 2014, skiljde det 7,5 år som mest 

mellan kvinnor och 9,1 år som mest bland män beroende på vilket 

mellanområde de bodde i. Skillnaderna mellan områdena har därför ökat bland 

kvinnor och marginellt minskat bland män.  
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3.5.2 Självskattad hälsa 

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa 

och har visat sig kunna förutsäga en persons framtida hälsa, både fysiskt och 

psykiskt.  

Det finns en del skillnader i självskattad hälsa mellan grupper i Göteborg. En 

lägre andel kvinnor uppger i Hälsa på lika villkor en god självskattad hälsa 

jämfört med män. Detta är dock en paradox i och med att medellivslängden för 

män fortsatt är lägre. Andelen som skattar sin hälsa som god sjunker påtagligt 

redan i åldersgruppen 45–64 år. Det är en åldersgrupp där de flesta förväntas ha 

många år kvar i ett aktivt yrkesliv, men runt 70 procent i åldersgruppen skattade 

sin hälsa som god år 2020. Generellt sett var sambandet tydligt att desto högre 

ålder desto lägre andel med god hälsa. En högre andel bland inrikes födda 

skattade sin hälsa som god jämfört med utrikes födda, 76 procent respektive 70 

procent. Bland personer som svarat att de har en funktionsnedsättning var det en 

klar minoritet som skattade sin hälsa som god med 40 procent jämfört med 82 

procent bland personer utan funktionsnedsättning. Bland heterosexuella 

skattade en högre andel sin hälsa som god, 77 procent, jämfört med gruppen ej 

heterosexuella, 65 procent. Det fanns dock ganska stora variationer inom den 

senare gruppen men på grund av att få personer i undersökningen ingår i 

respektive undergrupp har de av statistiska skäl kategoriserats ihop.    

I en fördjupad analys från undersökningen Hälsa på lika villkor från år 2020 

visade resultatet att det var ungefär 20 % mer troligt att en kvinna, jämfört med 

en man, rapporterade avsaknad av god hälsa (tabell 13). Detta efter att en 

statistisk justering gjordes för att göra grupperna kvinnor och män jämförbara. 

Justeringen innebar att hänsyn togs till att grupperna har olika 

ålderssammansättning, olika utbildningsnivå, olika andel med utländsk 

bakgrund, olika grad av tillit samt olika ekonomiska förutsättningar. På 

liknande sätt går det enligt samma analys att jämföra grupper avseende de andra 

nyss nämnda faktorerna men då med justering för respektive faktor samt kön. 

Analysen visade att ålder är den faktor med störst skillnader mellan grupper 

följt av ekonomiska svårigheter, tillit, utbildning och till sist kön. Det fanns 

enligt analysen inga skillnader mellan personer med svensk och utländsk 

bakgrund efter att grupperna gjorts jämförbara avseende de övriga faktorerna. 

Resultaten ska dock inte övertolkas eftersom de skillnaderna som faktiskt går att 

se mellan grupper av göteborgare speglar att till exempel gruppen kvinnor i 

högre grad har högre utbildning, lägre inkomst, etcetera och att det är dessa 

faktorer tillsammans som gör att det finns skillnader bland göteborgarna.  

Tabell 13. Oddskvot (95 % konfidensintervall) utifrån logistisk 

regressionsanalys för att inte ha god självskattad hälsa bland deltagare i 

Hälsa på lika villkor. Avser år 2020.  

 Oddskvot (95 % konfidensintervall) 

Kvinnor (jämfört med män) 1,21 (1,11 – 1,31) 

30-44 år (jämfört med 16-29 år) 1,44 (1,22 – 1,69) 

45-64 år (jämfört med 16-29 år) 2,19 (1,89 – 2,53) 
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65-84 år (jämfört med 16-29 år) 3,63 (3,13 – 4,22) 

Kort utbildning (jämfört med lång utbildning) 1,85 (1,65 – 2,07) 

Medellång utbildning (jämfört med lång utbildning) 1,34 (1,20 – 1,49) 

Utländsk bakgrund (jämfört med svensk bakgrund) 1,07 (0,97 – 1,18) 

Ekonomiska svårigheter (jämfört med ej ekonomiska svårigheter) 2,56 (2,26 – 2,90) 

Saknar tillit (jämfört med dem som har tillit) 2,03 (1,84 – 2,24) 

*Statistiskt säkerställda skillnader mellan kategorier är skuggade. Oddskvot 

uttrycker hur mycket mer sannolikt det är att en kategori jämfört med 

referenskategorin inte har god självskattad hälsa. Om en person är kvinna är 

det till exempel 1,21 (eller 21 %) mer sannolikt att personen inte har god 

självskattad hälsa jämfört med om personen hade varit man och detta efter att 

man har gjort kvinnor och män jämförbara utifrån ålder, utbildning, ekonomi 

och tillit. Konfidensintervall visar spannet av osäkerhet i skattningen.  

3.6 Tillit 

Hög tillit kan kopplas till både frågor som till exempel rör god hälsa, hög 

utbildningsnivå och trygghet samt liten social splittring – kort sagt våra 

livsvillkor.  

Tilliten är generellt hög i Göteborg och genomsnittsnivån är stabil över tid. 

Resultaten från SOM-undersökningen bekräftar tidigare kända mönster. När 

tilliten följts över perioden mellan 2016 och 2020 så har medelvärdet varierat 

mellan 6,6 och 6,9 på en skala 0–10. I SOM-undersökningen 2020 var 

medelvärdet 6,8. Mönstret med stabilitet i tillitsnivåer bekräftas även i Hälsa på 

lika villkor. Sjuttio procent av göteborgarna uppgav i undersökningen år 2020 

att de hade tillit till andra.   

Det fanns tydliga skillnader mellan olika områden och grupper. De 

mellanområden med den högsta tilliten var också områden där inkomst och 

utbildningsnivåerna var högre samt att hälsan var bättre jämfört med de 

områden där tilliten var lägre. I undersökningarna från SOM-insitutet respektive 

Hälsa på lika villkor från år 2020 skilde det 2,3 enheter på den tiogradiga 

skalan, respektive 37 procentenheter mellan det mellanområde med högst 

respektive lägst tillit. Någon som till stor del förklarar de stora geografiska 

skillnaderna är de demografiska och socioekonomiska skillnaderna mellan 

områdena. Fördjupade analyser från både SOM-undersökningen och Hälsa på 

lika villkor visade samstämmiga resultat där högre tillit hade samband med 

högre ålder, högre utbildningsnivå, goda ekonomiska förutsättningar och svensk 

bakgrund. Kön saknade samband med tillit i båda undersökningarna.  

Skillnaderna som fanns mellan grupper är bestående över tid, men en minskning 

av gapet kan skönjas på senare tid. I synnerhet tycks andelen som upplever tillit 

i gruppen födda utanför Sverige öka över tid, från 50 procent år 2004 till nära 

60 procent år 2020 i Hälsa på lika villkor.  
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4 Summering och slutsatser 
Denna jämlikhetsrapport är en deluppföljning av Göteborgs Stads program för 

en jämlik stad 2018–2026 med syftet att kortfattat beskriva indikatorer som 

visar den övergripande utvecklingen samt hur staden har tagit sig an 

programmet. Denna deluppföljning lyfter en övergripande bild. 

Stadsledningskontoret planerar också för att ta fram en fördjupad rapport under 

våren 2023.  

Det finns fortsatt påtagliga skillnader i livsvillkor mellan olika grupper och 

mellan göteborgare som lever i olika delar av staden. Det går tidigt att se 

mönster i vilka elever som förväntas nå målen i skolan. Skolresultat och 

arbetslöshet beror fortfarande till stor del på kön, bakgrund och 

socioekonomiska förutsättningar. Trångboddhet har samband med utländsk 

bakgrund, socioekonomiskt status både på individuell nivå och områdesnivå. 

Upplevelsen av trygghet beror på kön, bakgrund, bostadsområde, ålder, 

funktionsnedsättning och sexuell läggning.  

De här förutsättningarna påverkar hälsan och sammanhållningen. De påverkar 

också vilka uppväxtvillkor nästa generation barn och unga kommer att ha. 

Hälsan, mätt som medellivslängden, beror fortfarande till stor del på kön och 

utbildning där den har minskat i gruppen lågutbildade kvinnor medan den ökat 

eller stått stilla i resterande grupper. Generellt kan sägas att bakgrundsvariabler 

som äldre, längre utbildade, de med högre inkomst samt födda i Sverige 

samvarierar med hög grad av sammanhållning, mätt som tillit.  

Det finns en avsaknad av underlag för jämförelse mellan vissa grupper men 

personer med funktionsnedsättning och personer som inte har heterosexuell 

läggning har sämre förutsättningar när det gäller indikatorer som kan kopplas 

till arbete, utbildning och hälsa. 

Jämlikhet är en komplex fråga med förändringar som märks först över lång tid. 

Det behövs ett uthålligt och långsiktigt arbete vilket också krävs för att se 

förändringar i rapportens indikatorer. 

Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av bred samverkan, tidiga insatser, 

kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationens linje. I stadens 

bolag och förvaltningar pågår det arbete på bred front för en mer jämlik stad 

och det sker i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. Det 

finns en struktur med breddat ansvar och delaktighet över förvaltnings- och 

bolagsgränser. Nya arbetssätt krävs där stuprör bryts och vi hittar gemensamt 

fokus och gemensamma lösningar.  

Jämlikhetsintegrering tas upp av förvaltningar och, bolag men de flesta ser det 

som något svårt. Det finns behov av lokalt stöd för att kunna ställa de rätta 

frågorna, göra analyser och ta beslut som är grundade i vad som faktiskt gör 

skillnad. Det framkommer också att det finns ett motsatsförhållande mellan å 

ena sidan integrering och å andra sidan tvärsektoriell samverkan och 
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samordning. Samverkan upplevs som något som sker vid sidan av 

grunduppdragen och linjeorganisationen. Det finns ett behov av att fortsätta 

arbeta för en kultur som bygger på tillit och förtroende samt styrning och 

ledning som efterfrågar samordning och samverkan.   

I relation till Göteborgs stads program finns det strategier som kräver fler 

insatser och förändrat arbetssätt inom målområdena, särskilt krävs ett arbete 

med att kunna synliggöra fler gruppers förutsättningar och livsvillkor. Analysen 

är viktig för att inte riskera att reproducera de systematiska skillnader i 

livsvillkor som finns mellan olika grupper.  

Arbete med analyser av förutsättningarna som kan påverka jämlikhet har 

utvecklats inom flera förvaltningar under de senaste åren. Som exempel har fler 

verksamheter börjat undersöka skillnader utifrån flera aspekter än kön. Fler 

verksamheter har också i större utsträckning analyserat vilka som nås, vilka som 

tar del av stadens utbud och vilka som inte nås, för att hitta fler sätt att nå 

göteborgarna efter behov. 

Det behövs flera sätt att utbyta erfarenheter och inspirera varandra kring vad 

som fungerar och det goda arbete som pågår. Den stora utmaningen framöver 

blir att hålla fast vid det arbete som nu fått rejäl fart, att ta tillvara på de 

lärdomar och på alla de initiativ och tankar som finns bland medarbetare inom 

stadens olika verksamheter. Det är viktigt att ha fortsatt fokus på styrning, 

ledning och långsiktiga strukturer som ger förutsättningar för arbetet med att 

minska skillnaderna i livsvillkor.  
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