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Förord 

Intresset till att göra vårt avslutande examensarbete i kulturgeografi om den stadsdel vi bor i idag 

väcktes eftersom vi under tidens gång på samhällsplanerarprogrammet fått höra rykten från andra 

studenter som vi inte tyckte stämde in på det Väster vi känner. Därför valde vi att skriva 

examensarbetet om det som för oss är ”hemma” och som för andra kan vara ”kniv-Väster” eller 

någonting annat mindre smickrande. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som med sin öppenhet och frispråkighet gett oss ett 

innehållsrikt material att arbeta med och det är vad som gjort uppsatsen möjlig. 

Under arbetets gång har vi också fått stor hjälp av vår handledare Ann-Cathrine Åquist som med tips, 

råd och sin stora kunskap hjälpt oss att genomföra detta arbete på bästa möjliga sätt.  

Tack! 

 

Örebro, 23 maj 2018. 

 



  

 

Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar områdens rykten och vilka faktorer som ligger bakom dem, hur en stadsdel 

kan vara utformad för att räknas som en god stadsdel och dessutom hur en stadsdel bör behandlas av 

kommuner för att den ska vara välfungerande socialt. 

Syftet är att undersöka om områdens framställning påverkas av rykten och medias framställning samt 

att undersöka några invånares uppfattning om centrala Väster och se om det finns ett samband mellan 

rykten och uppfattning av stadsdelarna.  

Studien är gjord med hjälp av intervjuer som utfördes i två olika intervjuer med två respondenter per 

tillfälle där den ena gruppen hade ett inifrånperspektiv och var boende på centrala Väster medan den 

andra gruppen hade ett utifrånperspektiv och dessa personer hade aldrig någonsin bott på centrala 

Väster tidigare. 

Studien har behandlat offentliga, strategiska dokument, statistik från Örebro kommuns hemsida, 

brottsstatistik från brottsförebyggande rådet, nyhetsartiklar och författarna har gjort egna 

undersökningar i sociala medier. 

Uppsatsen handlar om centrala Väster i Örebro, ett område definierat och avgränsat av författarna. 

Området jämförs med området Öster som är en liknande stadsdel i befolkningsantal, den fysiska 

utformningen och har en liknande historia i sin utveckling. Skillnaden mellan dessa områden är att det 

ena området har flera rykten som målar upp stadsdelen som ett problemområde och det andra området 

målas upp som en av de bästa stadsdelarna i Örebro. Därför ville vi också undersöka om kommunens 

strategiska dokument skapar en hierarki mellan områden, vad konsekvenserna blir av detta och hur de 

skulle kunna lösas.  

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur Öster och centrala Väster framställs hos några av 

kommunens invånare där Öster visar sig uppfattas som en ”gräddhylla” och centrala Väster som något 

mindre positivt.  

Resultatet visar också att områdena framställs olika i strategiska dokument på grund av flera 

anledningar. Detta kan innebära att kommunen måste gå in och satsa mer på centrala Väster för att den 

socioekonomiska statusen ska höjas och stadsdelens rykte förändras till något positivt - som Östers 

rykte. 

Nyckelord: rykten, framställningar, strategisk planering. 
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1 Inledning 
Flera områden i Sverige har uttalade rykten som många kan skriva under på. Med stora rubriker sprids 

det på löpsedlar över hela landet att det rikaste området i Sverige är Östermalm i Stockholm och att 

Rosengård i Malmö har stora problem med handgranatkastning om nätterna. Om alla områden lever 

upp till sina rykten eller ”är” sina rykten är däremot inte så självklart. Alla invånare på Östermalm är 

troligtvis inte så rika som folk tror och vi vet att alla invånare i Rosengård inte kastar handgranater. 

Men områdena får en generaliserad bild i media som sedan målas upp och späds på i diskussioner på 

sociala medier. 

Områdens rykten sprids i såväl fysiska diskussioner som på internet i olika forum i det som Moa 

Tunström kallar för diskursiva processer och är något som värderar och sätter en stämpel på ett 

område (Tunström 2009, s. 27). Detta kan leva kvar i tiden i individens tankar och uppfattningar om 

ett område och även om individen inte ens har besökt området kan den ha en uppfattning om det, 

oavsett om det har ett rykte av att vara en ”gräddhylla” som Östermalm eller en ”no-go-zon” som 

Rosengård. På grund av, eller tack vare, internet kan man idag också skapa sig en uppfattning om ett 

område utan att deltaga i en diskussion och genom sökningar se vad andra sagt och tyckt om ett 

område. 

Rykten skapas men kan också förändras. Ett områdes rykte kan påverka dess roll och plats i hierarkin 

mellan områden i staden och kan värderas av invånare därefter. Men vilka bestämmer rykten och vem 

kan förändra ryktena? Vi har valt att studera Centrala Väster i Örebro, det är ingen ”no-go-zon” men 

området har rykten om sig som är negativa och mindre smickrande i form av ”kniv-Väster” och 

”våldtäkts-Väster”. Centrala Väster är enligt oss författare inget negativt eftersom det idag, sedan 

sommaren 2017, är vårt hem och vi upplever området som något positivt. Det är andra som har 

bestämt vad vårt hem benämns som, men frågan är var den värderingen kommer ifrån. 

För oss är det intressant att studera rykten eftersom vi inte har samma bild av centrala Väster som ”de 

andra”. ”De andra” blir i detta sammanhang de som bestämmer diskursen om Väster, men också vem 

som bestämmer diskursen om Öster. Centrala Västers antagonist Öster benämns som Örebros 

”gräddhylla” och frågan är då varför det är en så stor skillnad på rykten mellan två snarlika områden i 

fysisk struktur och geografiskt avstånd till stadens centrum. Är det ett områdes invånare som ska 

förändra ryktet eller är det kommunen som behöver agera för att ”de andra” ska förändra diskursen om 

området?  

Vi har valt att studera den problematiken och försökt skapa oss en större förståelse för hur centrala 

Väster upplevs och hur det betraktas utifrån det perspektiv personen som ser området har. 
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 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka centrala Västers rykte och hur området framställs jämfört 

med stadsdelen Öster i dels medierapporteringar och sociala medier, men också bland några av 

Örebros invånare. 

I jämförelsen mellan centrala Väster och Öster vill vi även se hur de skiljer sig åt statistiskt och 

undersöka hur Örebro kommun satsar på respektive område samt vad det innebär för det området. 

1. Hur framställs och uppfattas centrala Väster och Öster av några personer som är boende på centrala 

Väster jämfört med de som bor utanför det området?  

2. Vad är centrala Väster och Östers likheter och olikheter i statistik, rykten och framställning i medier 

och sociala medier?  

3. Hur arbetar Örebro kommun med utvecklingen av centrala Väster jämfört med Öster och hur hör 

det ihop med uppfattningen respondenterna har om stadsdelarna? 

 Avgränsningar och begrepp 

Tidsavgränsning 

För att kunna få fram relevant och liknande information om centrala Väster och Öster från exempelvis 

statistik och artiklar i media har vi valt att utgå i våra sökningar från år 2000 fram till idag, 2018. 

Tidsavgränsningen gäller för alla delar av uppsatsen inklusive intervjufrågor till personer, i 

framtagning av statistik och i vår undersökning av 

områdenas framställning i medier och sociala medier. 

Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen som används i denna 

uppsats innefattar området längs Svartån vid 

Hagaparken i söder, järnvägen öster om området, 

Älvtomtagatan i väst och till sist Trängkårsgatan i 

norr. Vi kommer fortsättningsvis att kalla det 

avgränsade området för centrala Väster förutom i 

avsnittet om statistik där det heter Väster. 

På grund av två anledningar har vi valt att göra en 

egen avgränsning av det område vi gett namnet 

centrala Väster. Den första anledningen är att det inte 
Vår geografiska avgränsning av centrala Väster. 
Karta: Google maps. 
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finns någon offentligt bestämd definition av området, ibland kallas stora delar av det markerade 

området för Vasastan och ibland kallas också det markerade området plus ett antal andra områden 

längre västerut bara för Väster i folkmun. Den andra anledningen är för att centrala Väster ska vara ett 

område i den storlek att det i statistiken kan jämföras någorlunda med stadsdelen Öster, som har en 

mer specifik avgränsning i kommunens statistikdatabas.  

Begrepp 

De huvudsakliga begrepp vi använt oss av som kan vara bra att ha med sig i läsningen oavsett om det 

gäller tekniska termer eller teoretiska begrepp. Förklaring av begrepp listas nedan:  

Blandstad – En del av staden där flera funktioner blandas, exempelvis kontor, bostäder och handel. 

Brott mot enskild person – brottstyper som misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller 

trakasserier. 

FÖP – En fördjupning av översiktsplanen (se ÖP). 

Inifrånperspektiv – Personer med ett inifrånperspektiv har sett saker från insidan, i detta fall har 

boende på centrala Väster ett inifrånperspektiv på området centrala Väster. 

Kommunikationer – Tillgänglighet och fysisk rörelse mellan områden, till exempel via cykel- och 

bilvägar. 

Socialt kapital - det sociala stöd, sociala nätverk och möjligheter som ges genom att delta i 

samhällslivet och graden av social samhörighet i ens närmiljö. 

Trygghet – Frihet från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans 

omgivning.  

Utifrånperspektiv – Personer med utifrånperspektiv har sett saker från utsidan, i detta fall har boende 

utanför centrala Väster ett utifrånperspektiv på området centrala Väster. 

ÖP – Översiktsplan, en kommunövergripande plan som innehåller en strategi för mark- och 

vattenanvändningen i en kommun.  

 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel där kapitel ett inleds med syfte och frågeställningar som är kopplade 

till inledningen av uppsatsen. Därefter redovisas förklaras uppsatsens avgränsningar och flera olika 

begrepp som kan vara bra att ha med sig vid läsande av uppsatsen. Kapitel två innehåller en 

genomgång av de teoretiska utgångspunkter som har använts som tolkningsram till denna uppsats. 

Efter detta följer ett kapitel med ett metodavsnitt där arbetsmetoder, materialurval till analys och urval 

av intervjupersoner motiveras och förklaras.  
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Kapitel fyra är en bakgrundsdel där vårt bestämda område centrala Väster och jämförelseområdet 

Öster beskrivs och båda områdenas brottsliga historia redovisas kort. Efter bakgrunden kommer ett 

längre kapitel med studier som handlar om flera saker. Inledningsvis finns en genomgång av statistiska 

förhållanden på centrala Väster och Öster, sedan följer en presentation och studie av Örebro kommuns 

strategiska dokument om utvecklingen kring centrala Väster och Öster. Därefter redovisas 

medierapporteringen i lokala och nationella medier om brott på centrala Väster och Öster. Sedan 

kommer ett stycke som handlar om sociala medier där det först kommer en kort sammanfattning av 

vad personer har skrivit innan om centrala Väster och Öster på olika forum och senare i texten 

beskrivs vad som kommenterades på vår Facebookundersökning och sedan en sammanfattning om vad 

som sades under intervjuerna med personer med inifrån- och utifrånperspektiv. 

Kapitel sex är en analys som behandlar våra studier där vi redovisar våra tankegångar efter samma 

teman som Facebookundersökningen och intervjuerna utgick från. Sist kommer kapitel sju som är en 

diskuterande slutsats där säcken knyts ihop. 

2 Teoretiska utgångspunkter 
 Jane Jacobs 

Journalisten, författaren och stadsplaneringskritikern Jane Jacobs skriver i sin bok Den amerikanska 

storstadens liv och förfall om sina ideal för hur en fungerande och god stad ska vara och se ut. Jacobs 

bok är delvis en kritik mot andra stadsideal. Hon analyserade stadsdelar i olika städer, hon 

identifierade de väl fungerande stadsdelarnas styrkor och de mindre väl fungerande stadsdelarnas 

svagheter för att hitta just de egenskaper och kriterier som stämmer överens med det hon kallar för den 

goda staden (Jacobs 2004, s. 33). Jacobs skriver om såväl stadsdelars fysiska utformning i form av 

arkitektur och kvarterens utformning, till behovet av mångfald i stadsdelen där livet och rörelsen 

bestående av en blandning av människor och olika funktioner skapar just det. Hon skriver att städer 

behöver ett antal egenskaper för att enligt henne vara en god stad, något som hon även presenterar i sin 

bok (Jacobs 2004, s. 32).  

För att uppnå en välfungerande stadsdel presenterar hon fyra villkor som tillsammans skapar 

förutsättningar för det:  

• Det första kriteriet är behovet av olika funktioner i stadsdelen. Det ska helst vara flera olika 

funktioner, till exempel bostäder, arbetsplatser, butiker och kulturinstitutioner. Detta för att få 

ett rikare liv över större delen av dygnets timmar eftersom människor rör sig i området av 

olika anledningar. 

• Det andra kriteriet är behovet av korta kvarter i staden som bidrar till fler spontana möten för 

människorna med förbipasserande.  
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• Det tredje kriteriet är behovet av varierande byggnader i ålder och skick. Jacobs menar på att 

större delen av byggnaderna ska vara av äldre karaktär för med äldre byggnader följer olika 

höga hyror och kan därmed också leda till en blandning av olika sorters verksamheter.  

• Det fjärde och sista kriteriet är behovet av en hög koncentration av människor vilket innefattar 

både boende, arbetande och förbipasserande. Detta för att skapa liv och rörelse på gatorna till 

fördel för känslan av trygghet och spontana möten mellan människor. Vidare menar Jacobs att 

mångfald i utbud av handel, restauranger, industrier, service, kultur och skolor stärker en 

stadsdel.  

(Jacobs 2004, s 176). 

Gatorna och dess trottoarer är den viktigaste delen av staden enligt Jacobs, där kan “gatans balett” ta 

form (2004, s. 51). Gatans balett är enligt Jacobs den ordning som genom ett mönster av människors 

handlingar och integration skapar liv och rörelse som utspelar sig på gatorna i en stad. Denna balett 

upprätthåller både trygghet och rörelsefrihet för människorna då den konstant har ögon på sig. Jacobs 

menar på att om gatorna är trygga så är staden trygg och att ett socialt tryggt område skapas av just 

trygga gator. Vidare skriver hon att om folk berättar att de känner sig otrygga i en stad så är det i första 

hand på gatorna de känner sig otrygga (Jacobs 2004, ss. 72–73). Hon skriver även att tryggheten på 

gatorna skapas av dess användare och i en stad är användarna oftare främlingar än bekanta (Jacobs 

2004, ss. 51–52). 

Jacobs skriver att socialt kapital, den tillit och samhörighet som människor i ett område känner 

gentemot varandra, är något som skapas av en kontinuitet av människor i området. Detta är viktigt då 

det gör att människorna i området ser efter och tar hand om nykomlingar och får området att fungera 

(Jacobs 2004, s. 162).  

Det sociala kapitalet kan inte ersättas direkt om det skulle försvinna eller förändras, utan nytt kapital 

skapas när människorna i området skapar nya nätverk. Dessa nätverk bygger på tillit, något som 

uppstår när människor interagerar och samtalar med varandra i området och på gatorna. Det skapar i 

sin tur en trygghet av bekanta ansikten och människor trots att de flesta människor man möter i 

städerna är främlingar (Jacobs 2004, s. 80). 

För att skapa en trygg gata i stadsmiljö sätter hon vissa kriterier inom tre huvudegenskaper: 

• För det första, det ska vara tydliga gränser mellan privat och offentligt rum.  

• För det andra måste man bygga och planera så det finns ögon på gatan. Vänder husen gatan 

ryggen är risken att gatan blir blind och fylld av brottslighet.  
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• För det tredje måste gatorna användas regelbundet för att människor i husen ska ha och 

bibehålla ett intresse för att titta ut på gatan. En tom gata är enligt Jacobs inte attraktiv och då 

finns risken att gatan inte lockar till sig de “ögon” den behöver för att skapa en trygg gata.  

(Jacobs 2004, s. 57) 

Parker- och grönområden menar Jacobs är sårbara platser då deras sätt att fungera i staden är långt 

ifrån okomplicerat. De kan vara populära och förgylla bilden av en stadsdel, likväl som de kan vara 

impopulära, outnyttjade och förknippade med otrygghet och förfall i en stadsdel (Jacobs 2004, s. 113). 

Impopulära parker har enligt Jacobs samma problem som gator utan ögon (Jacobs 2004, s. 119). Enligt 

henne finns det vissa allmänna principer som skiljer en stadspark och lokal park åt. Den lokala parken 

är enligt henne belägen i en specifik stadsdel där den ska fylla det grundläggande behovet av en 

grönyta för vardagsbruk, medan stadsparken i många fall planeras för att erbjuda särskilda funktioner 

och locka till sig invånare från en hel stad (Jacobs 2004, s. 115).  

Oavsett om det är bostadsområden, arbetsplatser, handel eller en blandning av dessa som gränsar till 

den lokala parken är den, i de flesta fall, avsedd för vardagsbruk, ett begrepp som är väldigt 

individuellt. Den lokala parken kan enligt Jacobs vara mycket beroende på vem som nyttjar den, hur 

denne nyttjar den och vad som angränsar till parken (Jacobs 2004, ss. 114–115). Det innebär att en 

lokal park kan vara en fridfull plats för rekreation och möten samtidigt som den kan vara en plats där 

brottslighet kan verka och otrygghet skapas. Jacobs menar att en park både kan vara det ena men även 

båda, beroende på vem som nyttjar parken och under vilken tid på dygnet (Jacobs, s. 113).  

I en perfekt värld skulle välfungerande bostadsområden skapas av kriterier som består av framstående 

skolor, rena bostäder och parker skriver Jacobs. Men hon menar att i verkligheten är sambandet mellan 

orsak och verkan inte så enkla. Sambandet mellan bättre bostäder och bättre sociala förhållanden är 

inte så självklart och Jacobs menar att det finns andra faktorer som är viktigare och mer betydelsefulla 

än bostäder när det kommer till kopplingen mellan välfungerande bostadsområden och goda sociala 

förhållanden. Enligt Jacobs är ett bostadsområde som fungerar bra ett område som kan hantera sina 

problem och inte låter dem bli för stora (Jacobs 2004, ss. 137–138).  

Jacobs skriver också att för att få en levande stad så måste kommunens stadsplanerare räkna ut vad 

som saknas för att det ska kunna planeras för en förändring som skapar mångfald och motverkar de 

brister som finns. Mycket handlar också om att få de redan boende i området att vilja stanna kvar för 

att nya invånare lättare ska kunna integreras. Hon menar dock att det inte går att uppfylla detta 

samtidigt som alla andra områden också ska utvecklas och att det måste ta sin tid för stadsplanerarna 

måste känna till sina platser och inte bara veta de metoder och tjänster som kan lösa problemen 

(Jacobs 2004, ss. 438–439). 
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 Moa Tunström 
Moa Tunström skriver om staden, vad den är och vad den kan vara för människan. Hon beskriver att 

staden består av platser som förändras av processer och blir värderade på olikartade sätt och får en 

uppfattning som skiljer sig åt beroende på vem som befinner sig i staden och får därför en stämpel. 

Stämpeln kan innebära att en stad benämns som fin, ful, otrygg, attraktiv eller segregerad, för att ta 

några exempel (Tunström 2009, ss. 11–12, 27).   

Tunström skriver också att uppfattningen av platserna är det som skapar staden för individen och 

därför kan en stad vara fin för en person och ful för en annan. Vad som definieras som själva staden 

förklarar hon med ett antal begrepp till hjälp. Tunström förknippar staden med den täta 1800-

talsstaden och det som Jane Jacobs beskriver som ”den goda staden” (Tunström 2009, s. 29). 

Den täta staden som planeras i Sveriges kommuner idag är något som enligt henne uppfattas som den 

idealiska, hållbara staden. Med det menas att satsningarna idag hamnar väldigt centralt i städerna, till 

skillnad från satsningarna som var på 50–70-talet i stadens mer perifera områden. Moa diskuterar i sin 

text vad som händer när satsningarna i kommuner koncentreras till mindre ytor som exempelvis 

centrum och menar att det sker på bekostnad av andra delar i staden (Tunström 2009, s. 159).  

Det i staden som kallas ”stadsmässighet” förklarar Tunström med hjälp av arkitekten Thomas Sieverts 

(2003) analys av ”myten av den gamla staden” där han tar upp ett flertal begrepp och problematiserar 

dessa. Stadsmässighet är det som kan kallas för ”det urbana” eller med andra ord; en central, tät 

bebyggelse med funktionsblandning och hög densitet av människor, är något som är väldigt attraktivt 

att bo i och rimmar bekant med det som Jane Jacobs beskriver som ”den goda staden”. Det är attribut 

som Tunström förknippar med den täta 1800-talsstaden (Tunström 2009, s. 29).  

Tunström berättar att begreppet ”centralitet” är starkt kopplat till stadsmässighet och att detta gör att 

stadens centrum och centrumets värde för staden skapar en hierarki mellan platser där man kan säga 

att vissa platser blir viktigare än andra i förhållandet till centrum. Tätheten i staden spelar roll men hon 

påpekar att täthet kan vara dels social täthet, i form av invånare, men också materiell täthet eller det 

hon kallar för visuell-rumslig täthet, alltså hur man upplever stadsrummet. I stadsmässigheten ryms 

också begreppet funktionsblandning som till exempel kan innebära vad det finns för utbud av service 

och verksamheter i ett kvarter, område eller längs en gata (Tunström 2009, ss. 29–30).  

 Maria Emmelin och Malin Eriksson 
Maria Emmelin och Malin Eriksson skriver i sin rapport om hur socialt kapital kan byggas in 

bostadsområden. De definierar socialt kapital som det sociala stöd, sociala nätverk och de möjligheter 

som ges i att delta i samhällslivet och graden av social samhörighet i ens närmiljö (Emmelin & 

Eriksson 2012, s. 5).  
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De hävdar att det sociala kapitalet och “vi-känslan” i ett område stärks om området har ett gott rykte. 

Ett bra rykte i ett område kan i sin tur bidra till ökad känsla av trygghet, vilket kan påverka det sociala 

kapitalet positivt. Om ett område däremot har dåligt rykte kan det påverka hälsan negativt på de 

människor som bor i området samt försvaga “vi-känslan” då tilliten mellan människor kan minska. 

Trygghet och tillit är viktigt för människors hälsa och möjligheterna för möten mellan människor ökar 

när invånarna vågar röra sig fritt ute i sitt bostadsområde menar Emmelin och Eriksson (2012, s. 5). 

Ett områdes dåliga rykte kan enligt dem grunda sig i olika faktorer. Ett exempel de nämner är att det 

kan vara den bild av området som media framställer (Emmelin & Eriksson 2012, s. 25).  

3 Metod 
Uppsatsens syfte och frågeställningar har varit basen till själva utformningen av metoden. I de 

intervjuer vi har gjort har vi använt oss av en kvalitativ intervjuform som tillsammans med de 

dokumentstudier vi gjort av strategiska dokument och analysen av media och sociala medier har 

resulterat i en komparativ jämförelse av centrala Väster och Öster. 

Studiens syfte är inte att skapa någon form av ny kunskap utan är till för att få en större förståelse för 

problemet med rykten, vad som kan skapa dessa rykten, vad det leder till för konsekvenser för området 

i fråga och vad för slags roll och ansvar kommunen har i förändringen av områden och påverkan av 

dess rykten.  

Rykten hör på ett sätt ihop med begreppet diskurs och i denna uppsats används båda begreppen 

frekvent. Anledningen till att både diskurs och rykte är återkommande begrepp är för att de är högst 

relevanta att använda. 

Ett rykte kan beskrivas som en bekräftad, sann eller falsk berättelse. Rykten sprids i tal eller skrift eller 

från person till person medan en diskurs innebär mer en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor 

och föreställningar om något, till exempel i en offentlig diskussion eller debatt som ofta baseras på 

rykten. Rykten, bra som dåliga, kan påverka diskursen om något likväl som diskursen kan bidra till att 

upprätthålla rykten. Rykten grundar sig ofta i berättelser eller händelser medan diskurs grundar sig 

allmänhetens eller gemenmans samlade uppfattning.  

 Bakgrund och källor 
Eftersom uppsatsens syfte är att studera ett specifikt område och jämföra med ett annat hade vi ett 

behov av att hitta teoretiska utgångspunkter som passade en sådan studie och analys. Uppsatsens 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är Jane Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv och förfall. 

Jacobs ideal för vad som utmärker den “goda staden” används i en jämförelse med centrala Väster 

utifrån våra frågeställningar och blir vår huvudsakliga analysram. Jacobs ideal stämmer på många sätt 

in på centrala Väster, både genom områdets fysiska utformning och förutsättningar men även utifrån 
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sociala aspekter. De delar av hennes ideal vi specifikt använder i uppsatsen är om gator och trottoarer, 

gatans balett, mångfald, trygghet, socialt kapital, parker och grönområden samt bostadsområden. 

Vi har också använt oss av två källor som kompletterar Jane Jacobs. För det första har vi använt Moa 

Tunströms avhandling På spaning efter den goda staden som behandlar temat staden, vad en stad är 

för något och hur den påverkar människor. Hon refererar flera gånger till Jane Jacobs och hennes ideal 

men kompletterar den med ännu mer fokus på människan, dess identitet och uppfattningen av staden. 

För det andra har vi använt Maria Emmelin och Malin Erikssons rapport Kan socialt kapital byggas in 

i våra städer och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? Där använde vi oss av 

delar där de diskuterade hur socialt kapital fungerar i områden och hur trygghet och tillit påverkar det 

sociala kapitalet. Vi använde oss även i vår analys av deras faktorer om hur ett områdes rykte kan 

påverkas och formas.   

Vi har valt dessa utgångspunkter som tolkningsram eftersom det är relevant för oss att använda 

kulturgeografisk litteratur och forskning på grund av att vår studie till stor del består av en 

områdesanalys med fokus på människan och dess upplevelse av olika miljöer. Den mänskliga 

upplevelsen och hur själva upplevelsen påverkas av andra aktörer är det som är centralt i uppsatsen. 

Vi försöker att vara så objektiva som möjligt men vi är väl medvetna om att valet av tolkningsram 

påverkar vår analys av de svar vi fått under intervjuer och det påverkar även vårt synsätt på övriga 

dokument och litteratur vi läser, till exempel översiktsplaner och nyhetsartiklar men det påverkar 

också vår syn på statistik och det personer har skrivit på sociala medier. 

I processen att välja dessa utgångspunkter sökte vi efter källor som behandlade begrepp såsom 

trygghet, rykten, identitet, socialt kapital och stadsdelar. Vi letade i olika litteraturformer och har 

använt oss av såväl rapporter som avhandlingar och facklitteratur. Vi har valt att inte använda oss av 

begreppet sense of place eftersom det på grund av sin relevans skulle kunna göra uppsatsens 

omfattning för stor och eventuellt ta fokus från andra begrepp eller delar vi ville fokusera på.  

I rapporten från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) letade vi efter statistik, exempel och fakta om hur 

brott påverkar tryggheten i bostadsområden, både på nationell nivå men framförallt på lokal nivå.  

Alla använda bilder på miljöer i stadsbilden har vi fotograferat själva. 

 Statistik 
Vi har valt att jämföra centrala Väster med stadsdelen Öster i Örebro eftersom de båda stadsdelarna 

liknar varandra i historia samtidigt som de båda angränsar till Örebro centrum från var sitt håll. 

Anledningen till att vi jämför Väster med Öster är för att kunna sätta Väster i ett större perspektiv. Att 
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bara titta på stadsdelen i sig gör det svårt att analysera. Vissa variabler jämför vi också med 

kommunen i sin helhet, för att se stadsdelens representation inom variablerna. 

Tidsmässigt har vi utgått från den tidsavgränsning vi valt för hela uppsatsen, år 2000 och framåt. Vissa 

variabler har inte statistik som går så pass långt bak i tiden, men då har vi valt det tidigaste året som 

det finns information från. 

Vi samlade statistik för att få en överblick över de båda områdenas socioekonomiska status, 

invånarantal och befolkningsökning, sjuktal och ohälsa, åldersnivåer och flera andra variabler. Bland 

annat fördelningen av befolkningen på olika åldrar, men också andelen personer med utländsk 

bakgrund för att se om det har förändrats över tid. Detta gör vi för att kunna se om det hör ihop med en 

möjlig förändring av rykte och samhörighet på centrala Väster. 

Det svåra med detta är att få en rättvis bild av statistiken eftersom vår fysiska avgränsning av centrala 

Väster skiljer sig från kommunens bestämda statistikområden, vilket gör att det kan finnas variationer 

i statistiken. Statistiken från Öster stämmer däremot eftersom vi valde att utgå från det av kommunen 

bestämda område som är statistikområde Öster. 

 Strategiska dokument 
För att få perspektiv på centrala Västers status valde vi att jämföra centrala Väster med Öster, som är 

en stadsdel med snarlik historia och nutida fysisk utformning. Detta behövs för att kunna förstå 

centrala Väster i vår analys.  

Vi har använt oss av kommunens äldre översiktsplan från 2010 och en nyare översiktsplan från 2018 

vilket är högst relevant eftersom dessa strategiska dokument styr utvecklingen och satsningarna i 

staden till stor del. Vi har också använt en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan 

Svampen och Gustavsvik (benämns fortsättningsvis som FÖP Järnvägen). Vi har använt den för att 

den berör gränsområdet mellan centrala Väster och järnvägen och dess två stationer, Centralstationen 

och Södra stationen, Västra och Östra Bangatan samt har ett avsnitt om Vasatorget som är beläget i 

den södra delen av centrala Väster.  

I FÖP Järnvägen nämns satsningar på nya resecentrum både vid centralstationen och vid Södra 

stationen. Effekterna av dessa kommer inte att redovisas eller diskuteras närmre eftersom de båda 

planerna ligger långt bort tidsmässigt. Vi har inte använt FÖP Järnvägen i arbetet att jämföra centrala 

Väster med Öster. 

 Media och brottslig rapportering 

För att skapa oss en bild av områdens brottsliga bakgrund valde vi att söka i nyhetsarkiv. Det bidrog 

även till att vi kunde skapa oss en uppfattning om vad människor läser och får veta om centrala Väster 

och Öster. Detta gjorde att vi kunde försöka analysera hur framställningen av områdena centrala 
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Väster och Öster påverkades av medierapportering och om det i sin tur påverkade områdenas rykten 

hos respondenterna. Detta är intressant och relevant för oss att undersöka eftersom media har en roll i 

hur ett område framställs och i sin tur uppfattas. Emmelin och Eriksson menar att media är en 

bidragande faktor till skapande och upprätthållande av ett områdes rykte (Emmelin & Eriksson 2012, 

s. 25).   

De lokala medier vi valde att använda oss av i våra sökningar var Nerikes Allehanda (NA), P4 Örebro 

och Aftonbladet. Därav kunde vi ta del av lokala nyhetsrapporteringar och samtidigt se hur lokala 

medier framställde områdena. För att få ett nationellt perspektiv på medias framställning av centrala 

Väster och Öster använde vi oss av Aftonbladets artikelsök i sökningarna. Vi valde Aftonbladet 

eftersom det är Sveriges mest lästa tidning som i genomsnitt når tre miljoner läsare varje dag digitalt 

och lite mer än en halv miljon i tryckt format och på så vis når de en mycket bred publik med sin 

journalistik (Kantar Sifo 2018). Genom att använda oss av Aftonbladet kunde vi jämföra hur olika 

medier rapporterar om områdena och om lokal rapportering skiljer sig från nationell 

medierapportering och framställning. 

Genom att söka i nyhetsarkiven skapade vi oss en bild över hur brottsligheten såg ut i områdena i form 

av omfattning, antal, brottstyper och framställning. Att använda exempelvis statistik från polisen kan 

ge en mer exakt bild av hur brottsligheten ser ut, men eftersom det låg i vårt intresse att undersöka 

medias framställning av områdena valde vi att inte använda sådan statistik på grund av begränsat 

tidsutrymme. 

När vi sökte i nyhetsarkiv om centrala Väster och Öster använde vi oss av sökorden: brott, misshandel, 

rån, våldtäkt, polis tillsammans med respektive stadsdels namn. Detta för att få ett brett underlag till 

en överblick över den brottsliga historiken i områdena och samtidigt få träffar på de typer av brott som 

benämns som “brott mot enskild person”. Dessa typer av brott är misshandel, hot, sexualbrott, 

personrån, bedrägeri eller trakasserier (Brottsförebyggande rådet, 2018).  

I vår analys fokuserade vi på brott mot enskild person eftersom det kan påverka människors känsla av 

trygghet (Brottsförebyggande rådet 2018).  Detta för att kunna få en så relevant analys som möjligt 

utifrån vårt syfte, frågeställningar och teoretisk utgångspunkt. Vi var noggranna under sökningar efter 

artiklar med att endast undersöka artiklar som vi kunde säkerställa att de handlade om brott som skett 

inom vår avgränsning. 

 Sociala medier 
För att undersöka vad folk skriver om centrala Väster i sociala medier genomfördes en undersökning 

som författarna postade på Facebook i ett forum för studenter, men också sökningar på 
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internetforumen Flashback och Familjeliv i redan existerande forumtrådar. Det skapades alltså inte en 

ny diskussionstråd på Flashback eller Familjeliv för studien.  

Det som söktes i svar och inlägg var åsikter om Vasastan, Väster, centrala Väster och sådant som 

påverkar centrala Väster och dess närområde. För att lättare kunna orientera sig i de olika svaren har 

de delats upp efter olika teman. 

De profiler som användes för att svara på Facebook är med stor säkerhet äkta, alltså har riktiga 

personer som kan stå för det de säger offentligt i Facebooks forum tyckt till. De profiler som svarat på 

Flashback och Familjeliv är anonyma, eftersom det är ett anonymt forum, men även dessa svar kan 

användas i studien eftersom svaren representerar det som sägs anonymt om stadsdelarna vilket är en 

del av diskursen. Dessa svar har visat sig vara mindre rumsrena än de svar som gavs på Facebook.  

 Intervjuer 
För att undersöka de rykten vi hört om centrala Väster stämde och få reda på hur området upplevs 

bland invånare i Örebro valde vi att göra intervjuer med två deltagare vid varje tillfälle. Syftet med de 

båda intervjuerna var att undersöka hur några av Örebros invånare upplever centrala Väster och om 

det skiljer sig från vårt valda jämförelseområde, Öster.  

Till intervjutillfällena sökte vi respondenter till två grupper, en grupp med inifrånperspektiv och en 

grupp för de med utifrånperspektiv. Gruppen med inifrånperspektiv definieras som personer som i 

dagsläget bor inom vår avgränsning och bidrar således med ett inifrånperspektiv. Den andra gruppen 

bidrog med ett utifrånperspektiv eftersom den gruppen bestod av personer som bor i Örebro stad men 

inte inom avgränsningen för centrala Väster. 

Vi började med att titta i våra respektive umgängeskretsar för att hitta personer till de båda grupperna. 

Sedan försökte vi skapa en spridning över ålder, kön och sysselsättning för att konstruera 

intervjukonstellationer med så varierande bakgrund som möjligt. I viss mån försökte vi också hitta 

personer som bott olika länge inom avgränsningen och i Örebro för att få olika perspektiv som formats 

över olika lång tid. Vi gjorde sedan en lista över personer vi ansåg passade in under respektive grupp 

och som vi trodde skulle våga dela med sig av sina perspektiv i en grupp med för den främmande 

personer.  

I urvalsprocessen var vi öppna för om de tillfrågade i sin tur kände till någon de trodde skulle kunna 

ställa upp som inte fanns i våra umgängeskretsar. Detta är vi medvetna om att det skulle kunna 

påverka gruppdynamiken och intervjuns utfall, likväl det faktum att alla respondenterna är personer vi 

känner sedan tidigare. Tanken var från början att göra fokusgruppsintervjuer men på grund av många 

sena avhopp fick vi anpassa oss efter de förutsättningar som fanns. Vi är medvetna om att ett lågt antal 

respondenter kan ge en smal bild av svaren på frågorna men på grund av tidspress valde vi att inte 
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försöka göra fler intervjuer i efterhand, till stor del på grund av att de svar som gavs var innehållsrika 

och gav oss ett brett material att arbeta med. 

Under intervjuerna ställdes i förväg formulerade frågor, grupperade efter olika teman (se bilaga 1 och 

2). Vi valde teman som passade uppsatsen syfte och frågeställningar och som skulle vara relevanta i 

vår analys. Temana presenterades för respondenterna under pågående intervju. Då kunde 

intervjupersonerna skapa sig en uppfattning av vilken typ av frågor som skulle ställas utifrån temana. 

Temana hjälpte oss intervjuare med att skapa en överblick över frågorna och således kunna göra det 

lättare för oss att upptäcka om vi missat viktiga aspekter. 

Vi har valt att benämna respondenterna i analysen med andra namn. De med inifrånperspektiv har fått 

namnen Irma och Isak där första bokstaven antyder deras perspektiv – inifrån. Likaså finns namnen 

Ulrika och Uno där första bokstaven antyder att de har ett utifrånperspektiv. Anledningen till detta är 

att göra det enklare för läsaren att veta vad för perspektiv en person hade vid intervjuerna när den läser 

analysen. 

Vår förhoppning från början var dels att prata med polisen i Örebro om trygghet och brottslighet och 

dels ville vi också prata med stadsbyggnadskontoret i Örebro om tryggt bebyggda miljöer men ingen 

av dessa aktörer hade tid, tyvärr. 

4 Bakgrund  
Centrala Väster är som sagt det 

område som det är huvudfokus 

på. Detta område har fått Öster 

som jämförelseområde och blir 

en referenspunkt för vad 

centrala Väster är och vad det 

kan vara. Valet av Öster som 

jämförelseområde beror delvis 

på en liknande och lika 

gammal historia som centrala 

Väster samt en fysisk struktur 

som är snarlik på flera platser. 

Valet av Öster beror också på 

det geografiska läget där de 

båda områdena ligger på var 

sin sida om Örebros stadskärna.  

Översiktsbild över Örebro centrum med centrala Väster och Öster utritade. Karta: 
Google maps. 
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Centrala Väster 

Centrala Väster är en stadsdel i Örebro stad, där Vasastan ingår. Centrala Väster kallas i folkmun bara 

för Väster. Västers geografiska placering är, som namnet avslöjar, i de västra delarna av staden. 

Stadsdelen är belägen mellan stadsdelarna Örnsro i sydväst, Rosta och Markbacken i väst, Holmen i 

norr och Örebro centrum i öst (Örebro Stadsarkiv 2018). Väster byggdes upp som en följd av en ökad 

befolkning i Örebros centrala delar. En ny stadsplan togs fram för stadens västra delar och byggandet 

av Väster startade sent 1880-tal där Vasastan var bland de första delarna att stå klar (Länsstyrelsen 

2012, s. 65).  

Vasastan är ett område beläget i centrala Väster. Vasastan gränsar till järnvägen som sträcker sig 

genom staden och skiljer Örebro centrum från Väster. Vasastan karaktäriseras av det solfjäderformade 

gatunät som sträcker sig från Vasatorget och ut i stadsdelen som mestadels innehåller slutna och 

halvslutna kvarter. Gatunätet består bland annat av Ekersgatan, som är centrala Västers kommersiella 

huvudstråk (Örebro kommun 2010, s. 30).  

Väster som helhet präglas av byggnader från olika tidsåldrar. I de södra delarna av centrala Väster i 

Vasastan finns byggnader från sent 1800-tal, bevarade från centrala Västers uppkomst och jugendhus 

från början av 1900-talet, till tidstypiska, funktionalistiska hus från 1950-talet samt ett fåtal moderna 

nybyggnationer från 2000-talet. Den blandade bebyggelsen beror delvis på sanering som utfördes 

under 1960- och 70-talet och delvis på grund av att Väster byggts ut över tid (Länsstyrelsen 2012, s. 

65).  

Ekersgatan, centrala Västers kommersiella stråk. 
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I de norra delarna av centrala Väster ser karaktären lite annorlunda ut. Där finns villabebyggelse från 

1900–1970-tal och olika former av punkt- och lamellhus från 1950–70-talet, den stora 

Tegnérlundsparken med Tegnérskolan tätt inpå.  

Längs Hertig Karls Allé, som sträcker sig i norr-södergående riktning som stadsdelens ådra är 

byggnadsstilen snarlik längs hela sträckan, sånär som på några nybyggnationer i de södra delarna som 

är moderna varianter av de som synes på bilden längst ned till höger.  

 

 
Hertig Karls Allé norrgående riktning. 

Vy längs Ringgatan söderut. Korsningen Ekersgatan/Karlsgatan i riktning 
österut mot Kilsgatan. 

Vy från Vasatorget längs Karlslundsgatan. Korsningen Ringgatan/Karslundsgatan. 

Vy från kullen i Tegnérlundsparken mot Lövstagatan. 

Ullavigatan i norra delen av centrala Väster. Korsningen Västra Nobelgatan/Gustavsgatan. 
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Vår geografiska avgränsning utgör endast en del av 

stadsdelen Väster och behöver förutom en tydlig 

definition även en presentation. Förutom mycket 

bostäder, huvudsakligen hyresrätter i flerbostadshus i 

en tät kvartersstad, finns det ett varierat utbud av 

handel och service inom avgränsningen. Här finns ett 

grundutbud av livsmedel och postservice men även 

specialbutiker som erbjuder cykelservice, 

datorförsäljning, blomsterhandel och 

möbelrenovering. Det finns även ett utbud av 

restauranger och caféer på centrala Väster. Här finns 

även en vårdcentral, flertalet gym samt grundskolor 

och förskolor.  

Inom centrala Väster ryms sex lokala parker: 

Hagaparken, Karl Johans park, Karlaparken, 

Malmplan, Tegnérlunden och Viktoriaparken. 

Utöver parkerna är centrala Väster ett relativt “grönt” område. Det finns gott om träd, planteringar, 

buskar och gräsplättar som ett naturligt inslag i området, både tillhörande specifika fastigheter och 

byggnader men även som en del av områdets offentliga rum.  

Väster nås idag från centrum på fem platser. På grund av järnvägen och Östra Bangatans position är 

alla dessa entréer via tunnlar (se bild ovan). Tunnlarna är belägna vid Hertig Karls Allé (ljusblå), 

Vasatorget (röd), Järntorgsgatan (mörkblå), Örebro centralstation (brun) och Västra Nobelgatan (gul).   

Mot Örnsro, Rosta, Markbacken och de andra områdena belägna längre västerut än centrala Väster 

finns inga sådana hinder som det gör mellan centrala Väster och centrum i form av exempelvis en 

tunnel eller större barriär som skulle kunna bidra till otrygghet hos invånare.  

 

Nedfart mot Väster under järnvägen från Olaigatan. Nedfart mot centrum under järnvägen längs med 
Västra Nobelgatan. 

Vår geografiska avgränsning med parker och 
entréer till centrala Väster från centrum utpekade. 
Karta: Google Maps. 
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När vi undersökte den brottsliga historiken på centrala Väster sökte vi i olika nyhetsarkiv utifrån våra 

specifika sökord som visar på brott mot enskild person och inom vår tidsavgränsning, år 2000–2018. 

Träffarna om de nyhetsrapporterade brotten skiljde sig åt mellan centrala Väster och vårt 

jämförelseområde Öster. Artiklarna om Öster innehöll till stor del nyheter om misshandel och rån, där 

rån oftast förekom i äldre nyheter från början av 2000-talet. På Väster förekom också nyheter om 

misshandel och rån men där förekom nyheter om brott som var narkotikarelaterade i större 

utsträckning. Centrala Väster hade något fler nyheter som rörde sexualbrott än vad Öster hade. 

Överlag hade centrala Väster fler antal rapporteringar om brott mot enskild person och i de nyheterna 

förekom det oftare gatunamn än det gjorde i nyheterna om Öster. 

Örebro och Väster har en unik brottslig historia på grund av den så kallade Örebromannen. 

Örebromannen var en serievåldtäktsman som var aktiv mellan åren 2005 och 2010. Örebromannen 

utförde majoriteten sina brottsliga handlingar i Örebros västra delar och en stor del av dessa utförde 

han inom denna uppsats geografiska avgränsning, centrala Väster. Fem av de brott Örebromannen 

dömdes för, fördelade på fyra brottstillfällen, skedde inom vår geografiska avgränsning. Ytterligare 

två skedde i nära anslutning till avgränsningen. Han dömdes i början av år 2011 i totalt 15 olika fall av 

grov våldtäkt, våldtäkt, försök till våldtäkt, sexuellt ofredande, rån eller misshandel. Hans brott och 

historia blev nationellt känd och idag benämns han ofta som “Sveriges värsta serievåldtäktsman 

genom tiderna” (Schriever Abeln, 2016). 

Öster 

Öster är en stadsdel som påminner om centrala Väster på flera sätt. Miljöerna kring Oskarsparken i de 

sydvästra delarna liknar Vasastan på centrala Väster i utformning med vackra flerfamiljshus från tidigt 

1900-tal i jugendstil och en speciell utformning kring parken med byggnader som är anpassade efter 

stadsplanens former skapar ett unikt mönster, precis som solfjädersformen i Vasastan.  

Även Öster har en blandning av service, allt från allmän och privat sjukvård till pizzerior och små 

närbutiker, särskilt längs med Engelbrektsgatan och utefter Trädgårdsgatan. Precis som centrala Väster 

har Öster mycket yta för parker och lekplatser, men här tas den största ytan upp av en park istället för 

flera – Stadsparken (inklusive Stora Holmen och Skytteparken), som är en samlingsplats för alla 

örebroare under de snöfria månaderna på året.  

Rakt över Svartån ligger universitetssjukhuset och tar upp en stor yta av området. Någon institution av 

sådan storlek eller park av sådan betydelse för staden har inte centrala Väster på något sätt och på det 

sättet utmärker sig Öster från sin västra motsvarighet. Gällande barriärer från centrum så finns det 

inga. Trädgårdsgatan som skiljer Öster från centrum är nyligen ombyggd till stadsgata och har många 

säkra övergångar plus att själva antalet filer för transport av motorfordon har decimerats till 1+1 
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istället för att vara 2+2 som det var innan. Istället ger gatan idag mer plats till gående och cyklister 

vilket gör att barriäreffekten av gatan i princip är borta. 

Östers brottsliga historia skiljer sig från centrala Västers. Öster har generellt mindre 

nyhetsrapporterade brott än centrala Väster, det vill säga färre artiklar. I artiklarna om Öster 

var de mest förekommande brotten misshandel och rån. Gatunamn förekom i färre artiklar än 

i de om centrala Väster, men i vissa fall refererades det istället till platser i området, till 

exempel Österplan. Östers historia skiljer sig också från centrala Väster på grund av 

Örebromannen, då området inte haft i närheten av den typen av mediauppmärksamhet kring 

en person eller brott.  

5 Undersökning 
 Statistik 

Befolkning 

År 2003 var 4681 personer bosatta på Väster. År 2017 var siffran knappt förändrad och blev bestämd 

till 4735 personer. På Öster ser utvecklingen lite annorlunda ut, år 2003 bodde det 3327 personer där 

och 2017 var siffran 3590. Den procentuella förändringen för de båda är 1% respektive 7,9%. 

Befolkningsökningen för Örebro kommun under samma tidsperiod var 20,8%. Ingen av stadsdelarna 

har växt i en sådan takt som Örebro kommun i sin helhet, men Öster har växt mer procentuellt än 

Väster som i princip har stagnerat befolkningsmässigt.  

Gällande personer mellan 25–49 år bor 

mindre än 30% är i denna ålder på Öster 

och närmare 40% i den ålderskategorin är 

representerad på Väster. Kommunen i 

stort lägger sig någonstans mitt emellan 

de båda andra.  

Åldersfördelningen för Väster, Öster och 

Örebro kommun i sin helhet syns i 

diagrammet nedan. Man kan utläsa att det 

bor färre barn än i övriga kommunen och 

fler personer mellan 19–24 år på Väster 

och Öster vilket kan betyda att det är där 

många får sin första bostad och att Figur 1. Jämförelse av befolkningens procentuella 
åldersfördelning på Öster, Väster och Örebro kommun år 2017. 
Källa: Örebro kommuns statistikdatabas 2018b. 
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familjer i större utsträckning bor i andra områden.  

Från 50 år och uppåt är både Väster och Öster överrepresenterade av personer i den kategorin jämfört 

med resten av kommunen. Särskilt när man tittar på pensionsålder och uppåt ser man att Öster har en 

klart större andel äldre i befolkningen än Väster. 

Varken Väster (16,2%) eller Öster (10,8%) är i närheten av den totala representationen av personer 

med utländsk bakgrund i Örebro kommun (22,8%). Det som hänt på både Väster och Öster samt i hela 

Örebro kommun är att andelen utländsk befolkning nästan har fördubblats mellan 2003 och 2017. 

Skillnaden mellan Väster och Öster är dock att det blir en stor skillnad eftersom Öster har mindre 

befolkning överlag. På Öster bodde det 464 invånare med utländsk bakgrund av stadsdelens totalt 

3590 år 2017. Samma år bodde det 848 invånare med utländsk bakgrund på Väster, av stadsdelens 

totalt 4735 invånare.  

Arbetslöshet, utbildning och inkomst 

Mellan 2003 och 2017 sjönk arbetslösheten för både kvinnor och män i åldern 18–64 år. År 2003 var 

andelen personer arbetslösa större på Väster och det var flest kvinnor som var arbetslösa på både 

Väster och Öster. Detta har skiftat över åren och är det motsatta år 2017 då det är fler män än kvinnor 

arbetslösa och Väster har mindre arbetslöshet än kommunens genomsnitt. Det är totalt en väldigt liten 

skillnad mellan Öster och Väster där den senare har något fler arbetslösa överlag, 5,3% mot Östers 

3,6%. Väster har också fler invånare totalt vilket gör att det är betydligt fler personer i antal som är 

arbetslösa på Väster. 

När det gäller disponibla inkomster är det signifikant att familjer med högre inkomster bor på Öster, 

inte på Väster. På Väster är medellönen per hushåll cirka 26% lägre än medellönen för hushåll på 

Öster och medianlönen 11% lägre. Inkomstskillnaderna skulle kunna bero på att fler har utbildat sig på 

universitet eller högskola på Öster än Väster. 35% av de boende på Öster har vidareutbildat sig 

eftergymnasialt, tre år eller längre, medan endast 25% av invånarna på Väster har gjort detsamma. 

Något som är likvärdigt för både Väster och Öster är att det är en klar majoritet av kvinnor med hög 

utbildning i båda områdena. Däremot har männen i snitt högre inkomst i båda stadsdelarna. 

Boendeformer 

Man skulle kunna tro att inkomstskillnaderna per hushåll har att göra med att det finns betydligt fler 

ensamhushåll på Väster (2109 kontra Östers 1204) men procentuellt är andelen ensamhushåll väldigt 

lika, 77% på Väster och 75% på Öster, däremot är det återigen en betydande mängd som skiljer i 

befolkning vilket gör att det är många fler hushåll på Väster som är ensamhushåll. Vad det är för typ 

av bostad kan då istället vara värt att titta på. 
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På Öster finns betydligt fler småhus och bostadsrätter än på Väster. På Väster domineras bebyggelsen 

av flerbostadshus med hyresrätter. Även på Öster är en majoritet av bostäderna hyresrätter men 

procentuellt är de betydligt färre än på Väster och kompletteras av betydligt fler småhus och 

bostadsrätter än vad som finns på Väster. I diagrammet nedan visas de olika boendeformerna1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohälsomått 

Gällande ohälsomått har 

vi utgått från Örebro 

kommuns 

statistikdatabas 

definition som har en 

förklaring vad ohälsotal, 

sjukpenningtal och dagar 

med sjuk- och 

aktivitetsersättning 

innebär. Statistiken för 

ohälsomått hos de boende i åldern 16–64 år på Väster, Öster och Örebro kommun i sin helhet visar att 

det är betydligt fler dagar för sjukpenning som tas ut per år av personer på Väster än Öster. Väster har 

också klart fler dagar med sjuk- och aktivitetsersättning än Öster och övriga kommunen och det är 

dessutom fler arbetsdagar som ersätts på grund av ett högre ohälsotal på Väster än övriga.  

                                                           
1 Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 

Flerbostadshus med antingen bostadsrätter eller hyresrätter avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera 

lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. 

byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

Figur 2. Boendeformer i antal 
på Väster och Öster 2017. Källa: 
Örebro kommuns 
statistikdatabas 2018b. 

Figur 3. Ohälsomått för Väster, Öster och Örebro kommun år 2015 i antal 
dagar. Källa: Örebro kommuns statistikdatabas 2018b. 
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Ohälsan2 är mer utbredd på Väster och det är så klart en faktor som påverkar inkomsten i området, per 

person och år. Genomgående för alla områden är att kvinnor har högst ohälsotal, på Väster står 

kvinnor för 36 dagar med sjukpenning eller liknande medan männen endast har 25 dagar. På Öster är 

siffrorna betydligt lägre (kvinnor 23 dagar och män 15 dagar). 

 Strategiska dokument 
För att se hur centrala Väster ses på av kommunen har vi gjort en övergripande studie av de strategiska 

dokumenten som styr hur staden ska utvecklas. De dokument vi har tittat på är översiktsplanen (ÖP) 

som är ett kommunövergripande dokument som är obligatorisk för alla kommuner i Sverige. 

Dokumentet beskriver hur kommunen vill använda mark och vatten i framtiden (Nyström & Tonell 

2012, s. 61). 

Nyström och Tonell definierar översiktsplanen som ”Offentliga planer och utredningar angående 

utnyttjande/bevarande av mark och vatten, lokalisering och dimensionering av bebyggelse, 

infrastruktur och service” (Nyström & Tonell 2012, s. 175). Det kan till exempel innebära att 

kommunen har intentioner att göra vissa områden till naturreservat, att de vill satsa på nya hyresrätter i 

ett visst område eller att de vill utveckla en knutpunkt för kollektivtrafik i stadsmiljö.  

Vi har tittat på den äldre översiktsplanen från 2010 men också på den nya översiktsplanen, som antogs 

av Kommunfullmäktige i Örebro den 25 april 2018 mitt under detta arbetes gång. En kommun kan 

också göra en fördjupad översiktsplan (FÖP). En FÖP är en fördjupning av översiktsplanen som är 

mer detaljerad. Den fördjupade översiktsplanen redovisar hur kommunen ska använda mark och vatten 

och hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras (Örebro kommun 2017, s. 10). Även en FÖP antas av 

kommunfullmäktige och används som styrdokument för kommunens tjänstemän i planeringen av 

staden men den är inte juridiskt bindande, precis som översiktsplanen (Boverket 2016). 

Översiktsplan 2010 

I översiktsplanen Vårt framtida Örebro från år 2010 skildras väldigt lite information om strategiska 

satsningar på och i de centrala, västra delarna i Örebro. Det som nämns är att Vasastan får en speciell 

karaktär tack vare gatunätets solfjädersform, som bestämdes i stadsplanen från år 1888, och 

Ekersgatans stråk med service av olika slag (Vårt framtida Örebro 2010, s. 30). Det intressanta är att 

detta nämns under rubriken Stadskärnan, i avsnittet markanvändning. Det är intressant för att det kan 

                                                           
2 Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med folkmängden i aktuell 

åldersklass per den 31/12. Sjukpenningtalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning och 

rehabiliteringspenning divideras med folkmängden i aktuell åldersklass per den 31/12. Dagar med sjuk- och 

aktivitetsersättning beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjuk- och aktivitetsersättning divideras 

med folkmängden i aktuell åldersklass per den 31/12. 
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betyda att det finns en långsiktig plan från kommunens håll att integrera centrala Väster mer med den 

övriga stadskärnan.  

I översiktsplanen Vårt framtida Örebro från år 2010 står det mycket om Universitetssjukhuset (USÖ), 

som ligger på Öster. Det ska bindas ihop bättre genom att bygga fler hus på existerande lucktomter. 

Lite snabbt nämns också Trädgårdsgatan som en barriär, men idag, 2018, är Trädgårdsgatan ombyggd 

till stadsgata och barriäreffekten är nästintill borta mot Öster. 

Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik (benämns 

fortsättningsvis som FÖP Järnvägen) från år 2017 kan man utläsa att det finns ett mål från kommunens 

håll att koppla ihop de centrala delarna av Väster med stadskärnan. Detta genom att bland annat 

utveckla de tunnlar som går under järnvägen och Östra Bangatan vid Södra station. På så vis kan 

barriäreffekten de båda transportlederna utgör minskas och med exploatering i närheten kan avstånden 

mellan stadsdelarna krympas genom att ”flytta fasaderna närmre varandra” och få staden att kännas 

mer sammanhängande (Örebro kommun 2017, s. 12–13). 

En av strategierna i planen är att ”Ta tillvara och utveckla offentliga rum, t ex parker, torg och andra 

platser” där det i exemplen på sådana platser är bland annat Vasatorget, Väståparken, beläget på andra 

sidan ån från Hagaparkens södra strand, resecentrum och postterminalen, som geografiskt ligger 

väldigt nära de bostadsområden som ligger väster om järnvägen vid Gustavsgatan (Örebro kommun 

2017, s. 13). 

I strategierna talas det också om att förbättra kommunikationen mot bland annat Väster med en bro 

mellan Väståparken och Hagaparken (centrala Väster) vilket även nämns under avsnittet om 

utvecklingen av grönstrukturer. Det finns också planer på ett nytt cykelstråk på den västra sidan av 

järnvägen och att bredda Hagatunneln, som är den tunnel via cykel eller motorfordon tar sig till Väster 

söderifrån (Örebro kommun 2017, s. 13). 

I den fördjupade översiktsplanen står det också mycket om behovet av siktlinjer och bevarandet av 

dem, särskilt mot Väster. Detta för att de har en stor betydelse för individens orientering i och 

upplevelse av staden (Örebro kommun 2017, s. 27). 

Översiktsplan 2018 

Översiktsplanen Vårt framtida Örebro från 2018, den version som då har ersatt den först nämnda 

versionen från 2010 blev antagen av kommunfullmäktige under uppsatsskrivandet. Den nya 

översiktsplanen från 2018 är, till skillnad från 2010, digital. Detta innebär att det är en interaktiv karta 

på Örebro kommuns hemsida som innehåller valbara filter under olika kategorier där man kan tända 

eller släcka de olika filtren på en kommunkarta. Det går att zooma in och se till exempel vad 
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kommunen vill ska ske med centrala Väster. Översiktsplanen från 2010 är ett dokument i textformat 

med kartbilder i den löpande texten.  

Den nya översiktsplanen behandlar samma områden som översiktsplanen från 2010. Skillnaden är lite 

annorlunda strategier eftersom mycket av de mål och strategier som sattes 2010 har uppfyllts och 

därför blev behovet av en ny översiktsplan stor. Även den nya översiktsplanen har sparsamt med 

satsningar på centrala Väster. Till exempel det bara ungefär hälften av dagens cykelstråk som är 

planerade att bli huvudcykelstråk. 

Markanvändningen som redovisas i den digitala översiktsplanen är planerad fram till år 2040. Den 

utveckling planen visar kan ske på centrala Väster är de tidigare nämnda förändringarna från den 

fördjupade översiktsplanen; utvecklingen av tunnlarna till Väster, en broövergång mellan Väståparken 

och Hagaparken samt utvecklingen av Vasatorget. Vasastan och Tegnérlundsparken pekas ut som 

områden med höga kulturmiljövärden men i övrigt finns det inga fler utvecklingsplaner inom den 

avgränsning vi har gjort.  

Direkt utanför vår geografiska avgränsning syns satsningar i industriområdet Holmen norr om 

avgränsningsområdet. Öster om järnvägen, satsas det för fullt på byggnation av kontorsbyggnader på 

det gamla postterminalsområdet och till det hör en ombyggnation av Östra Bangatan och utveckling av 

resecentrum. En byggnation av ett nytt Kulturkvarter i höjd med Vasatorget, på centrumsidan av 

järnvägen planeras också. Västerut planeras ett nytt område med utformning av blandstad mot 

Markbacken (Örebro kommun 2018a). 

Översiktsplanen Vårt framtida Örebro från 2018 visar på sin digitala karta att stadsparken på Öster är 

en viktig nod för besöksnäringen i Örebro. Gällande transportleder för cykel är alla dagens cykelstråk 

på Öster planerade att bli så kallade huvudcykelstråk.  

Utvecklingen av stadens centrala delar är planerade att ske i direkt närhet till Öster. CV-området på 

sjukhusets norra sida och Österplan, på Östers östra sida beräknas tillsammans få cirka 15 000 nya 

invånare de kommande åren. Öster innehåller stora delar av centrala Örebros grönområden. På Väster 

finns också flera parker men de räknas enligt översiktsplanen inte in som grönområden. Nästan hela 

Öster, förutom sjukhuset, räknas även in som ett område med riksintresse för kulturmiljö.  

 Media och brottslig rapportering 
När vi tittade på nyhetsrapporterade brott utifrån våra sökord från år 2000 fram till idag kan vi se 

skillnader mellan centrala Väster och Öster. Vi utgår från att medierna inte medvetet särbehandlar 

Väster och Öster i deras nyhetsrapportering. Vidare tolkar vi därefter antalet rapporterade nyheter och 

innehållet i dem utefter det.  
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Centrala Väster har mellan åren 2001–2018 fler brottsrelaterade nyhetsartiklar än Öster. Det kan inte 

likställas med varken korrekt antal skedda brott eller anmälda brott, men det kan ge en bild av hur 

brottsligheten ser ut i områdena. Således kan vi tolka det som att brottsligheten är lägre på Öster än på 

centrala Väster eller att intresset i att rapportera från områdena skiljer sig åt.   

En annan upptäckt vi gjorde när vi studerade nyhetsrapporteringen var att artiklar om centrala Väster i 

större utsträckning innehöll gatunamn där brotten inträffat jämfört med Öster. Det kan vara så av flera 

anledningar, det kan vara en slump, för att inte störa brottsutredning eller på grund av bristfällig 

information hos nyhetsrapportören.  

När det gäller hur nationella media rapporterat om brott på Öster och centrala Väster kan vi se att den 

är betydligt mindre frekvent än den lokala medierapporteringen. Det beror förmodligen på att 

nationella media som Aftonbladet inte kan täcka alla händelser runt om i Sverige och rapporterar 

således om lokala händelser om nyheten är särskilt intressant eller av nationellt intresse. Det kan 

handla om udda brott, speciella omständigheter eller om förövare eller brottsoffer är av särskild 

intressant karaktär. Även i den jämförelsen så återfinns centrala Väster i fler artiklar än Öster där 

Örebromannen och hans dåd är en bidragande faktor. 

Angående Väster och Öster hade NA bostadspuls en omröstning om var läsarna helst ville bo på Öster, 

Söder, Norr eller Väster i augusti 2017. 43% röstade för Öster, 27% för Väster, 15% Söder och 14% 

Norr. Omröstningen var kopplad till en artikel om de mest attraktiva bostadsområdena, där de dyraste 

boendena fanns på östra sidan om järnvägen och södra/östra sidan om Svartån (Tenor 2017).  

 Sociala medier 
De studier som gjordes av forumet Flashback och forumet Familjeliv är övergripande och innehöll 

sökord som styrde sökresultatet till Örebro i stort eller till resultat som handlar om Öster eller Väster. 

Anledningen till detta är för att kunna jämföra bilden av stadsdelarna på ett anonymt forum. Eftersom 

svaren handlar om Väster finns risken att personerna som kommenterat ansett att andra områden som 

Vivalla, Varberga, Oxhagen, Markbacken med flera ingår i samlingsnamnet ”Väster” och därför kan 

vissa svar vara missledande. 

De flesta svar har handlat om området i allmänhet och därför delas inte svaren in efter de teman som 

Facebooksvaren eller intervjuerna har delats in i och redovisningen av dessa svar är sammanfattade 

eftersom många svar handlade om samma sak. 

Centrala Väster beskrivs överlag som ett fint område där kvaliteter som nämns är att det finns bra och 

varierad service och närhet till centralstationen och centrum. Flera personer rekommenderar andra att 

flytta till Väster men de nämner även andra områden som kan vara bra att bo i.  

http://www.na.se/bostadspuls/alla-orebroare-vill-helst-bo-pa-oster-eller-se-var-de-15-dyraste-bostadsratterna-finns
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Uppfattningen från några är också att Väster och Öster är likställda gällande bostadspriser men att 

Öster är det lite lugnare området av de två. Öster benämns som det lite finare av de två med en äldre 

befolkning och nära till centrum. En person tycker Öster borde bli en egen stad och att man bör: 

”…spränga bort Väster och Norr, så Örebro blir trevligt”. En annan fyller på med följande citat:  

”Vid närmare eftertanke kom jag på att generellt så gäller det att undvika Örebros västra delar, inkl. 

delarna där inte dom nya svenskarna dominerar. Efter 20 år i Örebro kan jag bara konstatera att 

väster är samlingsplatsen för Örebros avskum”  

De två sistnämnda citaten stack ut bland många och vi kände att vi behövde göra en egen 

undersökning som kan komplettera inläggen som var skrivna i olika forum och det gjordes via 

Facebook, eftersom det är enklast för att få snabba och många svar. 

Facebookundersökning 

Facebookundersökningen vi gjorde riktade sig till 

studenter i Örebro, dessa nåddes genom att skriva 

i Facebook-gruppen Dom kallar oss studenter, 

som är den officiella gruppen för studenter i 

Örebro. Frågan som synes i bilden till höger lades 

ut som en tråd personer kunde svara på. 

Svaren var många och blandade, vissa skrev 

utförligt och andra mindre utförligt om vad de 

tyckte om centrala Väster. Några skrev även 

privat och lyfte sina åsikter där istället för i 

kommentarsfältet. Intressant var att många som 

skrev hade bott på centrala Väster förut och vissa 

hade för längesedan slutat studera i Örebro, men 

tillhörde fortfarande Facebookgruppen. Det gav 

en blandning av svar och perspektiv på svaren. 

Svaren från Facebookundersökningen är 

presenterad efter samma teman som intervjuerna 

senare är kategoriserade efter.  

Trygghet 

Någon skrev att den bodde på centrala Väster 

under Örebromannens tid då det stod mycket om 

våldtäkter i media. Då var personen mellan 12 

och 16 år och rädd för att gå ute själv, inte bara 

Figur 4. Skärmdump av Facebookfråga. 
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på grund av risken att bli överfallen utan också för att det enligt hen rör sig många fulla personer på 

centrala Väster. Personen vill fortfarande inte gå själv i området.  

En annan person bor på Hertig Karls Allé och tycker det är lugnt att bo närmast stan. Hen har dock 

hört en del rykten om gängkriminalitet kopplade till droger, hen har även haft sådan försäljning i sin 

egen trappuppgång. Men hen upplever centrala Väster som tryggt ändå. 

En person som är boende på Västra Bangatan noterar mycket polispådrag kring centralstationen, 

stökiga ungdomar och ”alkisar” men det är inget som påverkar den personens trygghet. Ett annat svar 

som också behandlar området kring centralen citeras:  

”Det som brukar föras fram som minus är att järnvägen skär av området från centrala stan, med 

tunnlar som följd, och att många upplever det otryggt att gå i tunnlar.” 

Socialt kapital 

Flera personer skriver om den stora blandningen av människor i både ålder, klass och etnicitet där en 

av dessa beskriver centrala Väster, men närmast stan (Vasastan), som folkligt och trevligt, trots att det 

inte är några ”fina” ställen att gå till. Personen nämner att alla är genuina och trevliga och att det alltid 

är en service över förväntan på Väster.  

En annan person lyfter fram att det ”känns” som att det bor väldigt många unga på centrala Väster. 

Den tillägger senare att det må finnas en del äldre också, men det verkar vara en brist på barnfamiljer. 

Personen skriver också att det ”snack” som går om området är att det är dit man flyttar som ung och 

sedan i mer mogen ålder flyttar till Öster. Att flytta till Öster är en symbol för att kliva in i vuxenlivet 

enligt denne. 

Några nämner den småskaliga företagsamheten med många små verksamheter och en stor blandning 

av dem, allt från pizzerior till caféer och skräddare. En person nämner att den minns att det fanns 

företag i en lägenhet i hens trappuppgång när personen tidigare bodde i Vasastan.  

Bostadsområde 

”Trivs mycket gott på knivväster! Plus att jag älskar feelingen av gammalt 

arbetarkvarter/blandat klientel.” – Kommentar från Flashback 

En person skriver att den älskar att bo på Ringgatan och att det ligger nära centralen, vilket gör att man 

bor nära resten av Sverige också. Personen lyfter även närheten till vårdcentralen som väldigt positivt. 

En boende på Tegelgatan instämmer och tycker att Väster är bra ihopkopplat med stadskärnan. 

Personen hörde rykten när den skulle flytta till Tegelgatan men de ryktena gällde området längre 

norrut längs Hertig Karls Allé. 
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Vasatorget får en känga av en Västerbo som påpekar att det aldrig händer någonting där och att det 

aldrig ens funnits en folksamling där och därför borde det inte få räknas som ett torg.  

En annan person som bor 

precis vid Vasatorget älskar 

sin lägenhet, att det finns 

lagom mycket affärer och att 

det är nära till centrum men 

inte ligger mitt i smeten. 

Personen påpekar också att 

området kring parken 

Tegnérlunden inte känns 

centralt beläget. 

Parker 

Centrala Väster bedöms ha många parker och nära till vatten (Svartån) och det är positivt, särskilt för 

de som har hund skriver några. Parkernas utseende och skötsel är överlag positivt och en person 

påpekar att parkerna alltid är välbesökta på somrarna. Karl Johans park och Karlaparken är två parker 

som nämns specifikt som bra parker. Den förstnämnda anses ha den bästa lekparken i stan.  

En person nämner att det är alldeles för långt till motionsspår och riktig natur och att parkerna borde 

tas omhand mer. En annan person tycker att många promenadstråk är otrevliga och misskötta. 

Hundbajs, spyor och döda djur ligger länge, det är lerigt och översvämmat på vissa ställen i april och 

för övrigt kör bilar alltför fort på personens gata och cykelstölder sker ofta. 

Flera svarande påpekar att det är synd att träden på Hertig Karls Allé har tagits bort. Träden gav 

insynsskydd för de som bodde med fönster ut mot gatan och gav skugga och agerade som ljuddämpare 

mot ljuden som uppkommer av trafiken.  

Centrala Väster och Öster 

”Som örebroare brukar vi skämtsamt kalla det ”kniv-Väster” i analogi med Sthlms 

Söder, d v s mer genuint och blandat på både gott och ont - och inte så posh 

(trendigt) som Öster. Många som bor där identifierar sig med att de bor där, att 

det är äkta.”  

En person, som inte instämmer med föregående citat, skriver att ”Jag har bott på vilda Väster i fyra år 

nu och jag stortrivs! Jag har hört en del dåliga rykten men jag tycker det är obefogat.” Personen 

fortsätter med att beskriva centrala Väster som ett område som har nära till allt, natur, centrum och 

resmöjligheter, nära till vårdcentral, matbutiker, dagis, skola, idrott och benämner området som ”en 

stad i staden”, vilket flera andra också nämner. 

Vasatorget en måndag i maj. 
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En annan individ skriver att den är nyinflyttad och påpekar att området är naturligt avdelat från 

centrum med järnvägen och därav blir centrala Väster en egen stadsdel. Denna person hörde rykten om 

att det var ett problemområde men har inte märkt av något själv. 

Det är återkommande att personer skriver att Hertig Karls Allé (HKA) är en högljudd gata, dels av 

trafik där bilar har race och kör väldigt fort, men även från nattligt stök där ungdomar kan skrika och 

göra oljud. Polis och ambulans använder ofta HKA som genomfartsled till Örebros ytterområden och 

både sirener och blåljus stör omgivningen. HKA är central i de flesta kommentarer och flera vill ha en 

bättre gestaltning av gatan. Enligt en person sänker vägen helhetsintrycket för hela Väster. Många är 

dock eniga och tycker att det är positivt att det går snabbt att ta sig till och från centrala Väster via 

bland annat HKA och att det därför känns som att man bor mitt i stan.  

Flera personer skriver om de blandade åldrarna på byggnader på ett positivt sätt men andra skriver att 

området känns som en misskött del av staden och en person skriver att det är en kontrast mot centrum, 

där det blir som att komma till en annan stad när man kommer upp ur tunnlarna under järnvägen.  

Ekersgatan med sina verksamheter upplevs som positivt hos de som bor i området. ICA Ekershallen 

används ofta som en vägledningssymbol när personer beskriver vägen för någon som ska till centrala 

Väster.  

En boende på Väster har noterat flera lokala artister som håller till i det avgränsade området och en 

annan anser att det är mycket ”speciella” personer där.  

 Intervjuer inifrånperspektiv 
Trygghet 

Under intervjun med inifrånperspektivgruppen svarade de på hur de upplevde tryggheten på centrala 

Väster. Här kom det fram att Isak kände sig trygg nästan överallt och under hela dygnet medan Irma 

kände sig mindre trygg under vissa tider på dygnet. Irma beskrev att hon kände sig mest otrygg under 

de tider när det var lite folk i rörelse, till exempel när hon åkte till jobbet tidigt på morgonen. Då 

känner hon sig otrygg för att ingen ser eller hör henne, om det skulle hända något: ”Skulle man stöta 

på någon är det inte någon som hör, eller ser. Så jag kan känna mig rädd faktiskt”. 

Irma berättade att hon inte undviker att gå i parker trots att hon upplevt och hört om det som otryggt 

för tjejer och kvinnor. Hon säger: ”Jag vill liksom inte begränsa mig. Så jag bara står på mig och går 

genom den där jävla parken. Så får det vara.” 

Socialt kapital 

När vi frågade om Irma och Isak upplevde att det fanns en tillhörighet på centrala Väster höll Irma 

delvis med om det. Hon upplevde människorna på centrala Väster som hjälpsamma vilket leder till att 
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hon inte skulle vara rädd att be om hjälp om hon behövde det, men hon beskrev det inte som en 

tillhörighet. Isak upplever en gemenskap bland hundägare på centrala Väster som leder till samtal om 

möten i parker och på gatorna. Senare under intervjun uttrycker Isak att han upplever att det finns en 

samhörighet på centrala Väster. Han tillägger också att det egentligen inte behöver betyda att det är så, 

då det är hans egna upplevelse som han inte kan vara säker på delas med andra.  

Bostadsområden 

Vi frågade Irma och Isak hur de upplevde centrala Väster som bostadsområde, till exempel om de 

upplevde det som populärt, inte populärt, skicket på byggnader och lägenheter samt fördelningen av 

bostadstyper. Isak upplevde det som en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter, Irma 

uttryckte sig aldrig i den frågan.  

Båda respondenterna ansåg att delar av lägenheterna och byggnaderna på centrala Väster behöver 

rustas upp. Ingen av dem lyfte fram det som ett stort problem eller att det var en nackdel för områdets 

anseende, utan mer som ett naturligt steg som ett resultat av slitage. Irma berättade att hon sett mycket 

renoveringar av fasader den senaste tiden men att det enligt henne tar tid. Isak instämmer i det och han 

tror det kommer hända mycket på centrala Väster över tid i form av renoveringar och upprustning. 

Han ser det dock inte endast som positivt när han poängterar att ”det charmiga på Väster kommer nog 

försvinna inom sinom tid”. 

Parker 

Isak tyckte att parkerna sköttes bra och sågs efter på centrala Väster. Han ansåg att de sköttes bättre än 

på andra platser, där vi tolkar “andra platser” som andra stadsdelar och områden i Örebro. Isak berättar 

om förändringar i Karlaparken i form av nedklippningar och avlägsnade av buskage som han tyckte 

var positiva för känslan av trygghet i parken. Irma hade också uppmärksammat förändringar och såg 

dem också som positiva.   

Irma uttryckte att hon inte hade något större behov av att besöka Stadsparken: “Det känns onödigt att 

gå dit för att hänga i en park när vi har det så bra här. Man är ju så bortskämd så man är nästan aldrig i 

den där parken.” Isak höll med om det och ansåg att parkerna i centrala Väster uppfyllde hans behov 

av grönområden.  

Centrala Väster och Öster 

I intervjun med personerna som har inifrånperspektiv kom det fram att de upplevde centrala Väster 

som ett område med mångfald. De beskrev centrala Väster som ett område med en blandning av 

människor och ett varierat utbud av handel och byggnader av olika karaktär.  
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När vi frågade om hur respondenterna upplevde centrala Väster som bostadsområde svarade Irma och 

Isak lite olika. Irma beskrev området som relativt lugnt med mer liv på vissa gator, till exempel 

Ekersgatan. Isak gick in mer detaljerat och beskrev centrala Väster som ett område av två världar där 

vilken tid på dygnet man väljer att vara ute spelar in. Gällande centrala Väster på dagtid höll han med 

Irma, men om natten var det enligt honom skillnad. Han beskrev det som att det ”kommer in bus 

utifrån” och ”att det händer saker i området”. Till exempel berättade han att under en natt för en tid 

sedan brann ett skjul ner på baksidan av hyreshuset där han bor. Isak sade att han trots den upplevelsen 

personligen tycker att centrala Väster är ett lugnt och bra område.  

Fortsättningsvis, i en konversation om mångfalden i området sade Isak att ”…det är ju just de som bor 

här som är en variation från yngre till äldre”. När vi frågade om hur han anser att den variationen 

bidrar till centrala Väster, svarade Isak: ”Bra tycker jag. Ju fler äldre desto lugnare. En blandning av 

allt är bra.” 

Om Öster tycktes och diskuterades det mindre om än centrala Väster, vilket är förståeligt då Irma och 

Isak har fler upplevelser ifrån centrala Väster som bidrar till en mer utförlig bild om ”deras” område. 

Dock var Irma och Isak mesta dels överens i det som sades om Öster. Enligt dem har området ett 

bättre rykte än centrala Väster, något de förstår men inte riktigt relaterar till. De beskriver Öster som 

ett område som vänner och bekanta pratar gott om och som ett område de skulle kunna tänka sig att 

flytta till. Själva har de inget intresse i att göra det, utan framhåller istället centrala Väster styrkor 

gentemot Öster som till exempelvis är utbudet av handel och service och en blandning av människor.  

 Intervjuer utifrånperspektiv 

Trygghet 

Vi frågade Uno och Ulrika om de upplever centrala Väster som tryggt eller inte. Det diskuterades även 

om hur den upplevda tryggheten ter sig och vad som kan påverka huruvida en känner sig trygg eller 

inte i ett område. 

Ulrika: “För man känner sig aldrig jättetrygg någonstans när det är på natten. Men inte att jag har känt 

någon skillnad mot en annan stadsdel så här centralt”. Av det Ulrika säger kan vi tolka det som att hon 

inte har en specifik uppfattning eller upplevelse av tryggheten på centrala Väster, men att hon generellt 

inte känner sig trygg någonstans på natten oavsett central stadsdel. Ulrika är född och uppvuxen i en 

icke central stadsdel i Örebro. Hon berättar att genom att hon kände sin omgivning väldigt väl, att hon 

hittade i stadsdelen och hennes familj och de flesta av hennes vänner bodde där gjorde att hon kände 

sig trygg.  
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Något som kom fram när vi frågade respondenterna vad en trygg stadsdel för dem var att för Ulrika 

ökar känslan av trygghet om det syns att området tas om hand om. Uno instämmer och poängterar 

även renlighet som en sådan faktor. Han säger också att skolverksamheter i ett område gör honom 

lugn, liksom villatomter. Uno uttrycker det inte som trygghet, men det kan tolkas som en del av hans 

känsla för trygghet då Jacobs menar att verksamheter såsom skolor kan stärka en stadsdel och göra att 

den upplevs som mer trygg (Jacobs 2004, s. 176). 

Socialt kapital 

Under intervjun med Uno och Ulrika fanns inga direkta frågor om samhörighet och gemenskap på 

Öster och centrala Väster (sådana frågor fanns med i intervjun med Irma och Isak). Det vi kunde utläsa 

från andra frågor som ställdes var att båda två hade starkare kopplingar till Öster än centrala Väster. 

De uttryckte sig om att de spenderat mycket tid på Öster vilket kan göra att de upplever en starkare 

tillhörighet till det området. Deras egna upplevelser från centrala Väster är få vilket gör det svårt att 

tolka om de upplever en samhörighet eller gemenskap i området. 

Bostadsområde 

”Det känns mer positivt nu när jag har kompisar som bor här och man är här. Jag har aldrig känt mig 

otrygg mer än på något annat ställe”.  

Citatet ovan är Ulrikas angående frågan om hur hon uppfattade centrala Väster som bostadsområde. 

Innan det uttalandet berättade hon att hon tidigare sett centrala Väster som mer stökigt och att det 

enligt hennes vänner inte var jättesäkert där. 

Uno instämmer i det Ulrika säger och tillägger att han uppfattat centrala Väster som stökigare än andra 

områden och stadsdelar. Men Uno säger att efter att han bott på Norr en tid samt besökt centrala 

Väster att han ändrat uppfattning:  

”Det är den uppfattning jag har fått när jag har varit här på centrala Väster. Då kan jag tycka att Norr 

har varit mer högljutt och lite mer stökigt. Så även om det kanske sägs att det är stökigt här så kanske 

jag inte skulle säga att det är stökigaste området, högljuddaste eller vad man ska säga.”. 

Parker 

Parker var ett återkommande ämne under intervjun som det uppstod diskussioner kring under flera 

olika frågor. Både Uno och Ulrika återkom till Stadsparken. De beskriver Stadsparken som en källa 

för rekreation, umgänge och grönområde för dem. Där har de tillbringat tid med kompisar, på 

konserter och skolavslutningar. Ulrika berättar även att hon arbetat i parken under två somrar och att 

det bidrar till att hon hittar bra och känner sig trygg där.  
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Centrala Väster och Öster 

Både Ulrika och Uno hade tydliga uppfattningar samt egna upplevelser från Öster som bidrog till 

deras bild av området. Uno nämnde också att en kompis i gymnasiet kallade Öster för ”gräddhyllan” 

på skämt, men det var inget han hade tänkt på som boende där. Han trodde även att ett skämt skulle 

kunna ha en viss sanning i sig. 

Gällande centrala Väster var uppfattningarna mer otydliga. De hade en viss relation till området på 

grund av vänner och familj som bodde där, men egna upplevelser som präglat deras uppfattning 

existerade knappt. Ulrika hade vänner som både trivts och inte trivts i området, liksom vänner som 

kände sig trygga och mindre trygga som bidrog till hennes uppfattning av området. Uno uttryckte ofta 

under intervjun att hans bild av centrala Väster var osäker då hans få egna upplevelser enligt honom 

inte kunde ge en rättvis bild av området ur hans perspektiv. 

6 Analys 
Analysen är indelad i samma kategorier som svaren på intervjuerna och Facebookundersökningen, 

däremot har det också lagts till en allmän kategori i början, där det som inte riktigt går att koppla till 

en exakt kategori kommer analyseras. Kategorierna är till för en lättare analysering och orientering av 

de specifika ämnena och kommer att diskuteras utifrån intervjuerna och kopplas ihop med de 

teoretiska utgångspunkterna vi använt tidigare. Intervjupersonerna fortsätter att benämnas som Ulrika 

och Uno (utifrånperspektivet) samt Isak och Irma (inifrånperspektivet). 

Analysen ska försöka svara på om centrala Väster har ett rykte och i så fall också förklara vad det 

ryktet är. Analysen ska ta reda på vilken uppfattning några av Örebros invånare har om centrala Väster 

och undersöka hur några av Örebros invånare uppfattar tryggheten på centrala Väster. Vidare ska 

analysen svara på hur centrala Väster uppfattas som bostadsområde och stadsdel samt hur 

nyhetsmedier och sociala medier har påverkat uppfattningen. Analysen ska också svara på om Öster 

har ett liknande rykte och hur Örebro kommun planerar utvecklingen av centrala Väster och Öster i en 

nära framtid och jämföra detta. 

 Allmänt 

Den bild som ges av centrala Väster från intervjuerna stämmer på många punkter in på Jane Jacobs 

ideal för vad en god stad är. Framförallt upplevelser från gruppen med inifrånperspektiv. De beskriver 

centrala Väster som ett område med mycket människor i rörelse från morgon till kväll. Handel och 

service skapar enligt respondenterna liv och rörelse i området som även bidrar till en ökad känsla av 

trygghet då människor rör sig i området under större delen av dygnet. Detta illustrerar Jacobs 

föreställning om ”gatans balett” där livet och rörelsen i området skapar förutsättningar för människor 

att mötas och på så vis skapas gator som drar ögon till sig och blir på så sätt trygga gator. Jacobs ideal 
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för att uppnå en välfungerande stadsdel och en god stad återspeglas i stora drag i centrala Väster och 

baseras på fyra kriterier som tillsammans formar områdets karaktär.  

Det första kriteriet handlar om att en 

stadsdel ska ha en variation av utbud 

på service, handel och kultur som 

skapar förutsättningar för rörelse 

över stora delar av dygnet. Detta 

upplevs, särskilt i området längs med 

och kring Ekersgatan och dess 

närliggande gator, där det finns allt 

från nattöppna pubar och pizzerior till en bank, mataffär, 

musiklokaler, ateljéer och en mindre kyrka. Denna blandning av 

funktioner ingår i det Tunström kallar för ”stadsmässighet”.  

Det andra kriteriet är behovet av korta kvarter för att folk ska 

kunna variera sina vägar när de transporterar sig. Detta passar till 

stor del in på centrala Väster, mycket tack vare den klassiska 

kvartersstaden och den solfjäderformade strukturen på Vasastan 

som skapar kvarter formade som tårtbitar vilket skapar varierade 

gator och möjliggör varierade miljöer. På flera platser har också 

smitvägar genom kvarteren påträffats under våra vandringar i 

stadsdelen vilket skapar ännu fler valmöjligheter för de invånarna. 

Det tredje kriteriet är behovet av varierande byggnader i olika 

ålder och skick. Detta återfinns i hög grad på centrala Väster med 

någon byggnad med ursprung från 

sekelskiftet 1900, många byggnader i 

jugendstil från början av 1900-talet 

och sedan har både rivningar och 

renoveringar påverkat området sedan 

dess vilket gör att det 

uppskattningsvis finns byggnader från 

varje decennium sedan 1890 fram till 

2010. Detta gäller både i Vasastan men 

också längre norrut där det finns viss villabebyggelse med byggnader från tidigt 1920–30-tal. Detta 

innebär att Jacobs tredje kriterium även det passar in på stadsdelen.  

Smitväg genom kvarter vid 
Karlslundsgatan mot Ånäsgatan. 

Centrala Västers byggnader har en variation av ålder. 

Stadsliv på Ekersgatan. 
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Det fjärde kriteriet handlar om att ett område bör ha en hög koncentration av människor för att 

många människor skapar liv och rörelse på gatorna, vilket möjliggör en större trygghetskänsla 

och främjar spontana möten mellan människor. Centrala Väster har överlag en relativt hög 

koncentration av människor tack vare stadsdelens stora andel bostäder och den täta 

bebyggelsen, särskilt i de södra delarna. Villabebyggelsen i norr är glesare och har ett mindre 

serviceutbud vilket gör att just den delen inte passar in helt på det fjärde kriteriet. 

Tunström, som också skriver om den goda staden, menar också att de miljöer som i dagens diskurs om 

den hållbara och goda staden framhålls som mest fördelaktiga ur ett miljöperspektiv kan föra med sig 

negativa aspekter som sociala konflikter, socialt utanförskap, trängsel och buller. Detta glöms ofta bort 

eller förbises för att den ”riktiga staden” är den bästa staden (Tunström 2009, s. 159).  

Sådana miljöer som Tunström beskriver existerar på centrala Väster och det kan vara så att centrala 

Väster är undantaget som bekräftar Jacobs regler om en god stad. Området ser ut att vara 

välfungerande, men enligt statistiken har centrala Väster höga ohälsotal. Väster har högre 

sjukpenningtal, fler dagar med sjuk- och aktivitetsersättning samtidigt som stadsdelen nästan har lika 

hög arbetslöshet som genomsnittet för alla stadsdelar i Örebro kommun och 26% lägre medelinkomst 

än Öster.   

Så även om stadsdelen till stora delar stämmer väl in på Jacobs kriterier om den ideala stadsdelen så 

ohälsan hög och stadsdelen har ett dåligt rykte. Kan det vara så att de kriterier Jacobs menar skapar en 

god stad inte ger en garanti för att stadsdelen faktiskt ska fungera? Kanske krävs det också annat, till 

exempel att kommunen engagerar sig och skapar evenemang i stadsdelen för att faktiskt sätta den på 

kartan som en positiv del av staden eller att det byggs något nytt för att visa att det satsas på centrala 

Väster. Kommunala åtgärder kan krävas för att förändra och förbättra centrala Väster höga ohälsotal. 

Framgångsrika åtgärder skulle kunna stärka områdets sociala kapital som i sin tur skulle kunna 

påverka områdets rykte positivt.   

Jacobs skriver om att det finns en kärnfråga i sambandet mellan goda bostadsområden och 

välfungerande sociala förhållanden i dem. Kärnfrågan handlar om att invånarna ska kunna skapa 

förutsättningar för sig själva via ett slags självstyre (Jacobs 2004, s. 139). Med tanke på de 

ekonomiska och sociala förutsättningarna som finns på centrala Väster tror vi att området inte kan 

utvecklas mer utan hjälp av kommunen. Utan hjälp kommer Centrala Väster troligtvis fortsätta att vara 

en stagnerad stadsdel utan befolkningsutveckling och säkerligen ha ett bestående rykte och ungefär 

samma typ av invånare och service hela tiden, vilket på sikt skulle kunna påverka områdets mångfald 

negativt och hålla ohälsotalen på ungefär samma nivå.  

Mångfalden är något som tas upp av respondenter och på sociala medier som positivt vilket kan antyda 

att området sköter sin stagnation på egen hand genom att det tar hand om sina egna och nya invånare 
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på ett sätt Jane Jacobs (2004, s. 137) förklarar på detta vis: ”Ett väl fungerande bostadsområde i en 

stad är en plats som lyckas hålla jämna steg med sina problem utan att låta problemen ta överhanden”. 

För att scenariot som ovan målades upp ska ske så måste någonting hända på centrala Väster. Det kan 

mycket väl vara så att det finns en koppling till områdets sämre socioekonomiska status jämfört med 

Öster och de satsningar som planeras av kommunen. 

I den digitala översiktsplanen från 2018 ser det ut som att det inte kommer att ske jättemycket på 

Väster de närmsta tjugo åren. Det som ser ut att förbättras är kommunikationen mot centrum där 

tunnlar ska utvecklas och eventuellt en bro som skapar möjlighet för att ta sig söderut över Svartån 

från Hagaparken, vilket är bra eftersom flera personer på sociala medier och våra respondenter har 

tagit upp otryggheten i tunnlar som ett problem. I övrigt sker utvecklingen på centrums sida av 

järnvägen, den östra. Det enda som planeras västerut i centrala Västers direkta närhet är utvecklingen 

av blandstad mot Markbacken.  

De få satsningarna på de västra delarna av centrala Örebro kan kopplas till ett citat från intervjun med 

Uno och Ulrika, där Uno sade följande: 

”…jag undrar om det kan vara så att folk tror att fram till järnvägen och 

resecentrum, om man tänker från stans håll, så tar man hand om stan lite mer än 

vad man gör om man går över den och kommer till Väster… För det känns som att 

allt nytt som byggs, allt man expanderar, eller inte allt, men mycket, vad jag 

uppfattat det som, hamnar på andra sidan järnvägen jämfört med centrala Väster. 

Så polishuset den nya byggnaden vid postparkeringen…inget ligger på västra sidan 

men det ligger väldigt nära. Det placeras aldrig på andra sidan.” 

Det ligger något i det Uno säger. Som statistiken visar har Västers befolkning växt med 1% sedan 

2003 medan Öster har växt med nästan 8% under samma tid. En anledning till detta kan vara bristen 

på satsningar på Väster i den översiktliga planeringen som då istället gör att satsningar hamnar på den 

östra sidan av järnvägen. Den satsningen som koncentreras till ett ställe gör att ett annat område blir 

lidande, som Tunström belyste (Tunström 2009, s. 159).  

De närmsta åren kommer det inte heller att byggas så mycket på Väster, men förhoppningsvis kan de 

kommunikationer Örebro kommun vill förbättra mellan centrum och Väster skapa en positiv 

förändring för befolkningen, eller i alla fall möjliggöra för framtida förändringar och framförallt 

satsningar på centrala Väster. 

Öster har flera saker centrala Väster inte har, någonting med ett större intresse än bara för just sin 

stadsdels lokala invånare. För det första ingår Öster i området med riksintresse för kulturmiljöer, 

tillsammans med Örebro slott och för det andra är Öster utpekat som en viktig nod för besöksnäring. 

När ett område är utpekat i ett strategiskt dokument som viktigt blir det också viktigt för kommunen 

att upprätthålla den profilen för området och då måste det satsas pengar och skapas event.  
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Öster har också en till sak som centrala Väster inte har, något som har ett nationellt intresse i större 

skala – universitetssjukhuset. Sjukhusets geografiska läge i Örebro är något som påverkar Öster till 

stor del, eftersom satsningar på kommunikationer till och från sjukhuset är av hög prioritet, dels på 

grund av ambulansernas krav på framkomlighet, men också på invånarnas krav på framkomlighet till 

sjukhuset via cykel, kollektivtrafik och bil. Det är inte för inte bra sådana kommunikationer redan är 

befintliga och av hög klass på Öster medan kommunikationerna på flera ställen på och till centrala 

Väster är bristfälliga. När pengarna satsas på ett område får ett annat område lida av konsekvenserna 

för det, det är återkommande i denna uppsats. Öster är mer värt än Väster - i ett större perspektiv. 

 Trygghet 
Trygghet är något som upplevs individuellt, det märktes tydligt under de båda intervjuernas gång. Alla 

respondenter i de båda grupperna uttryckte sig olika, men det fanns även likheter och gemensamma 

nämnare, något som kommer redovisas nedan.  

Ulrika: “För man känner sig aldrig jättetrygg någonstans när det är på natten. Men inte att jag har känt 

någon skillnad mot en annan stadsdel så här centralt”. Av det Ulrika sa kan vi tolka det som att hon 

inte har en specifik uppfattning eller upplevelse av tryggheten på centrala Väster, men att hon generellt 

inte kände sig trygg någonstans på natten, oavsett central stadsdel. Hon berättade även att områden 

med mycket lägenhetshus för henne kändes mer otrygga och det kan bero på att hon berättade att hon 

är uppvuxen i villa och inte bott i lägenhet förrän för bara en kort tid sedan. Hon har troligtvis inte 

skapat sig en egen uppfattning om lägenheter än, utan klumpar ihop lägenheter till en enda enhet och 

ser inte skillnaden mellan dessa. Lägenhetshus är lägenhetshus för henne och inte en plats för hem 

eller en blandning av människor, som andras uppfattningar kan vara. Hennes syn blir fokuserad på 

fasader och begreppet lägenhet och inte på byggnadernas insida.  

Uno presenterade flera faktorer som gjorde att han kände sig trygg i ett område. Det berörde mycket 

av den fysiska miljön och dess utformning, till exempel öppna ytor, villatomter och god belysning. 

Han nämner skolor som en faktor till att han känner sig lugn i ett område. Uno uttrycker det inte som 

trygghet, men vi kan tolka det som en del av hans känsla av trygghet då Jacobs menar att verksamheter 

såsom skolor kan stärka en stadsdel och göra att den upplevs lugn och mer trygg (Jacobs 2004, s. 176).  

Irma beskrev också att hon kunde uppleva otrygghet och rädsla när hon uppehöll sig i områden och det 

var lite människor i rörelse. Där syftade hon på att om något skulle inträffa så skulle ingen se eller 

höra henne och då heller inte kunna hjälpa henne. En av Jane Jacobs tre egenskaper för att skapa en 

trygg gata är att gatorna måste användas regelbundet för att människorna i huset runt om ska titta ut på 

gatan (Jacobs 2004, s. 57). På så sätt har gatan, eller individen på gatan, ”ögon” på sig. Detta skapar en 

trygg gata. Här kan vi se ett samband mellan Irmas upplevelse och Jacobs idé, att tomma gator kan 

skapa en känsla av otrygghet och otryggheten kan skapa ett rykte om en stadsdel. 
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Ett områdes rykte kan påverkas av olika faktorer, dels ogrundade, förutfattade meningar och dels hur 

media framställer området (Emmelin & Eriksson 2012, s. 25). I centrala Västers fall, där flera utav 

Örebromannens våldsdåd utfördes, är det intressant att titta på hur händelserna och 

medierapporteringen kan ha påverkat bilden av centrala Väster och dess gators rykte.  

Upptäckten vi gjorde om att det i större utsträckning förekom gatunamn i artiklar om centrala Väster 

än om Öster kan bidra till en känsla av otrygghet eftersom specifika brott inte bara blir kopplade till ett 

specifikt område utan även till en specifik gata, eller till och med adress. Det kan påverka individers 

känsla för trygghet som områdets rykte och diskurs i fysiska diskussioner och på internetdiskussioner. 

De framställningar media framför i sina rapporteringar om brott på centrala Väster stämmer överens 

med diskursen och då är frågan om det är media som påverkar diskursen och upprätthåller den eller 

om det är media som påverkas av den existerande diskursen. Något vi kan anta är att sådana här 

exempel är skadliga för det sociala kapitalet och ”de andras” syn på stadsdelen. 

Ingen av intervjupersonerna nämnde Örebromannen eller hans dåd, det finner vi intressant eftersom 

vår generella uppfattning är att Örebromannen är starkt förknippad med just Väster. Att ingen av 

respondenterna tog upp Örebromannen kan bero på att de var rätt unga vid tiden då hans dåd utfördes 

och för unga för att minnas mediauppmärksamheten. En anledning kan också vara att ämnet i sig är 

obehagligt och jobbigt att prata om. Det kan även bero på att minnet av Örebromannen och hans dåd 

inte kopplas så starkt till centrala Väster som vi tidigare trott.  

I vår undersökning av sociala medier kan vi se att det diskuteras lite kring Örebromannen då han 

nämns endast ett fåtal gånger. Generella diskussioner om brottsligheten i området är vanligare där 

uttryck som ”Kniv-Väster” dyker upp och människor beskriver att de hört rykten om centrala Väster 

som ett problemområde. I centrala Västers fall verkar det finnas flera sidor av uppfattningen om 

området. De personer som bor eller har bott i området har i större uträckning positiva saker att säga 

och skriva om området medan de övriga tycks bidra till att skapa och upprätthålla de negativa rykten 

och bilder som finns om centrala Väster.  

 Socialt kapital 
Även om det inte kom fram under intervjuerna, eller att vår undersökning på sociala medier knappt 

visade det, så har Örebromannen förmodligen påverkat centrala Västers rykte och diskurs med tanke 

på hur diskursen ser ut idag. Till exempel hur öknamn som ”Våldtäkts-Väster” cirkulerat och 

framförallt hur ”de andra” skriver och tycker om centrala Väster. Hur stor del media har i skapandet av 

bilden av området är svårt att tolka, men eftersom både lokala och nationella media rapporterade flitigt 

om händelserna hade det troligtvis någon form av påverkan på grund av den stora uppmärksamheten 

kring dåden.  
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Utifrån detta kan vi även tolka det som att centrala Västers sociala kapital inte påverkats så negativt av 

händelserna som vi tidigare trott. Det kom fram under intervjun med Irma och Isak som beskriver 

området överlag som trevligt och att det finns en gemenskap, samma område som för åtta år sedan var 

central i historien om en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän genom tiderna. 

Emmelin och Eriksson menar att ”vi-känslan” och det sociala kapitalet kan stärkas i ett område om det 

har ett bra rykte (Emmelin & Eriksson 2012, s. 5). Det kan i sin tur bidra till en ökad känsla av 

trygghet. Isak och Irma uttrycker att de upplever att det finns en gemenskap i området. Det motsäger 

Emmelin och Erikssons idé eftersom centrala Västers negativa rykten borde påverka invånarna mer än 

vad vår undersökning visar. Därför tolkar vi det som att centrala Västers sociala kapital kan upplevas 

starkt av dem som bor där, medan människor utifrån inte delar den bilden på grund av de rykten och 

uppfattningar som cirkulerar om området. En uppfattning bland vissa örebroare är att boende på 

centrala Väster identifierar sig som ”Västerbor” för att det är något som känns äkta och att det är för 

att det inte är lika trendigt och utstickande som Öster. De kanske inte vill bo på en ”gräddhylla” och är 

lite nöjda med att deras stadsdel är lite mer oslipad. 

Isak upplever en gemenskap bland hundägare på centrala Väster som leder till samtal och möten i 

parker och på gatorna. Jacobs skriver om socialt kapital och hur det skapar nätverk bland invånarna i 

staden. Nätverken bygger på tillit som uppstår när människor möts och interagerar med varandra i 

områden och på gatorna (Jacobs 2004, s.80). Där tolkar vi det som att hundägandet blir centralt för det 

sociala samspelet i offentliga miljöer ur Isaks perspektiv. I Isaks fall blir hundägandet grunden till de 

nätverk av tillit som Jacobs beskriver och som bidrar till att han socialiserar med människor.  

Av statistiken framgår det att fördelningen av invånare har ändrats de senaste åren, på både centrala 

Väster och Öster har andelen människor med utländsk bakgrund dubblerats, vilket är något man kan 

tro förändrar trygghetskänslan och samhörigheten i ett område. Jane Jacobs skriver dock att en bra 

stadsdel utan tvekan kan absorbera nykomlingar, dels de som flyttar in på eget bevåg men också de 

som är tvungna att byta land på grund av olika omständigheter (Jacobs 2004, s. 162).  

Jacobs menar att denna absorbering måste ske gradvis och det är vad som skett på både centrala Väster 

och på Öster. Nog för att andelen människor med utländsk härkomst har fördubblats mellan 2003 och 

2017, men det är i en så pass liten skala att det har fungerat och inte påverkat områdena särskilt 

mycket negativt utan snarare kanske bidragit till mångfalden Jacobs förespråkat. Intervjupersonerna 

nämner inte något om utländsk härkomst och det enda som syns i statistiken är att andelen utländska 

personer har ökat och att brottslighet och otrygghet inte heller har förändrats nämnvärt. Detta 

presenteras i NTU, den nationella trygghetsundersökningen, gjord av brottsförebyggande rådet BRÅ. 

Arbetslösheten har också minskat i båda stadsdelarna sedan 2003, vilket kan vara en indikator på att 

absorberingen av nya människor fungerar bra. 
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 Bostadsområde och parker 
I intervjun med gruppen med de personer som har utifrånperspektiv frågade vi hur de uppfattades att 

det pratades och tycktes om centrala Väster som bostadsområde. Ulrika uttryckte då att hon reflekterat 

över att hon inte upplevt någon skillnad i hur det pratas om centrala Väster och Öster som 

bostadsområden. Hon avslutar med att säga “Men det är väl bara det att det är skillnad på vart man 

helst vill vara och det är ju på Öster”. Här anser alltså Ulrika att hon inte hört att det pratas eller tyckts 

olika om centrala Väster och Öster, men att hon samtidigt uttrycker en värdering i ett val mellan 

områdena.  

I Nerikes Allehandas undersökning om vilket bostadsområde örebroarna helst ville bo i, vann just 

Öster. På andra plats, men en bit bakom hamnade Väster. Att värderingen finns där kan kopplas till att 

inte bara invånarna har en högre värdering av Öster, men även kommunen, med tanke på sjukhuset, 

riksintresset för kulturmiljö och den uttalade betydelsefullheten av Öster i besöksnäringen med bland 

annat stadsparken. 

Statistiken visar att det bor färre personer på Öster (3590) än centrala Väster (4735) och därför kan 

man dra slutsatsen att ”de andra” som bestämt diskursen för centrala Väster även är de som värderar 

Öster högst av alla stadsdelar och också är de som röstat i undersökningen. Samtidigt värderar ”de 

andra” Norr och Söder lägre än centrala Väster vilket kan betyda att stadsdelen värderas högt som 

bostadsområde, men kanske brister i annat jämfört med Norr och Söder och därför får den diskurs den 

innehar idag och förlorar på alla punkter mot Öster vars diskurs har bestämts vara ”gräddhyllan”. 

Parker var ett av de teman under intervjuerna vars svar skiljde sig mest åt mellan intervjugrupperna. 

Förutom samtal om parker i allmänhet så kom Stadsparken på tal i båda intervjuerna. Uno och Ulrika 

beskrev att de använde Stadsparken på flera sätt och att det var deras naturliga val av grönområde för 

dem. De upplevde det som att Stadsparken var ”hela” Örebros park. Isak och Irma berättade att de 

sällan besökte Stadsparken då de ansåg att de lokala parkerna på centrala Väster uppfyllde deras behov 

av grönområden. 

Syftet med lokala parker enligt Jacobs är att de ska fylla det grundläggande behovet av grönytor i en 

specifik stadsdel (Jacobs 2004, s.115). Den delen av Jacobs idé stämmer väl in på Isak och Irma som 

är nöjda med vad de lokala parkerna på centrala Väster erbjuder, men inte den delen om stadsparker. 

Stadsparker ska enligt Jacobs erbjuda speciella funktioner och locka invånare från en hel stad, något 

som Uno och Ulrika verkar ta del av i stor utsträckning men inte Irma och Isak. De menar på att de 

inte har några större behov av att besöka Stadsparken oavsett vad som erbjuds där. 
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 Centrala Väster och Öster 

Tunström skrev att staden är något som definieras genom diskursiva processer där vissa platser 

konstrueras av processen och blir värderade på olika sätt, där vissa platser i staden eller hela städer 

betraktas som fina eller fula, farliga eller trygga eller segregerade eller integrerade (Tunström 2009, s. 

27). 

Platser som centrala Väster blir värderade av de som inte bor där och det är de personerna som har satt 

stämpeln på området som ett problemområde. Det är också de som inte bor på Öster som har satt 

stämpeln på Öster som en gräddhylla. Vad det är som har påverkat detta kan vara det som både folk på 

sociala medier och Irma påpekade, att det finns fler ytterområden kring Väster som har problem med 

brottslighet och otrygghet än de områden som finns kring Öster. Öster ligger som en skyddad stadsdel 

geografiskt och får delvis därför ingen negativ stämpel av någon och verkar mentalt ingå mer i 

stadskärnan än Väster hos vissa. 

Detta betyder också att uppfattningen av platser inte behöver vara sanna, eftersom berättelser som 

förmedlas på sociala medier eller genom media kan förvränga sanningen till något sämre eller bättre. I 

centrala Västers fall finns det en sanning, men den lever kvar genom berättelser och minnen från det 

som varit och inte om berättelser om det som är. Föreställningen om centrala Västers är något som i 

allmänhet kanske stämde förut, men för de boende i området idag är verkligheten i många fall 

någonting annat. 

Tunström hänvisar i sin text till James Donald (1999) som beskriver staden som ”en realitet för den 

enskilde individen, och på samma gång en representation och en samlingsbeteckning för en mängd 

städer, erfarenheter och aspekter”. Det betyder att själva uppfattningen av platser genom minnen, 

bilder och berättelser är det skapar staden och därför upplevs staden olika för alla individer (Tunström 

2009, s. 27–28).  

Flera intervjupersoner har sagt att de tror att brottsligheten kommer in till centrala Väster via små gäng 

som utgår från de mer perifera delarna av Örebro som Vivalla, Varberga och Oxhagen, som alla är 

stadsdelar som ligger längre västerut än vårt utpekade område. Irma förklarade i sin intervju precis det 

Tunström skrev om representation och uppfattningen av platser genom minnen, bilder och berättelser: 

”…vi (invånare på centrala Väster) tillhör ju den stadsdel som har flest 

ytterområden också…som har dåligt rykte alltså. Vivalla och allt ligger ju åt det 

hållet (västerut) och har man inte varit där så kan man ju tro att det är farligt att 

vara där, fast det inte är det.” 

Enligt respondenterna kan alltså folk dra sig från att flytta till eller vistas på centrala Väster för att det 

är ett outforskat område som ligger i närheten av områden de har hört är dåliga. Många kan säkert 

också tro att centrala Väster är dåligt eftersom många har märkt att blåljuspersonal åker längs Hertig 
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Karls Allé i både ambulanser och polisbilar. Det kan vara en anledning till varför en större andel 

personer med högre medelinkomst har flyttat till Öster istället för centrala Väster. Det kan också bero 

på något som Ulrika sade i intervjun:  

”Det är lite krångligt att ta sig till Väster. Vart ska jag åka? Vilken väg ska jag ta? 

Vart ska jag åka ner? Det kanske bara är för att man inte hittar och inte brukar vara 

här. Och på Öster hamnar man ju bara hela tiden.” 

Att välja att flytta till Öster är symboliserat av vissa som att ta steget in i vuxenlivet, att man flyttar dit 

när man börjar tjäna mer pengar och når en mer mogen ålder. Steget innan är förknippat till centrala 

Väster som överlag statistiskt har en yngre medelålder och lägre inkomstnivåer. Irma nämnde också 

om man bott längre västerut som barn och är på gång att flytta hemifrån är centrala Väster det område 

man vill flytta till för det är närmre centrum. 

Något vi fann intressant angående stadskärnan hittas i översiktsplanen från 2010. I det dokumentet 

nämns Vasastan, på centrala Väster, under rubriken Stadskärnan, i avsnittet markanvändning. Det är 

intressant för att det kan betyda att det finns en långsiktig plan från kommunens håll att integrera 

centrala Väster mer med den övriga stadskärnan. Mot Öster från centrum finns inga riktiga barriärer, 

det gör att transporten österut till fots, eller med cykel, blir mer naturlig och det gör att man bara 

”hamnar” på Öster. Man ”hamnar” 

inte riktigt på centrala Väster 

eftersom järnvägen och Östra 

Bangatan blockar en stor del av 

sikten ditåt, vilket kan leda till att 

folk inte tar sig dit om de inte har 

ett ärende där, eller bor där. Detta 

kan påverka mångfalden negativt, 

att de flesta som rör sig i området är 

boende på centrala Väster. 

Eftersom personer aldrig ”hamnar” på centrala Väster, utan på Öster, på grund av järnvägen och dåliga 

passager blir det naturligt att de västra delarna av Örebro blir främmande för de som inte bor där. 

Tunström berättar att begreppet ”centralitet”, alltså något som är förknippat med en stads centrum, gör 

att stadens centrum och centrumets värde för staden skapar en hierarki mellan platser där man kan 

säga att vissa platser blir viktigare än andra i förhållandet till centrum. I detta fall upplevs Öster som 

viktigare än centrala Väster för staden eftersom den stadsdelen redan har byggts ihop med stadskärnan 

på ett sätt som gör det naturligt att uppfatta Öster som centralt. 

Sedan Östra Bangatan färdigställdes på 70-talet har den, tillsammans med järnvägen, delat staden i två 

delar och det har blivit en slags allmän uppfattning att det gäller att bo på ”rätt” sida om järnvägen, 

Sikt mot passagen under Östra Bangatan och järnvägen till 
Vasatorget från centrum. 
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den östra delen. Denna uppfattning bekräftas av de personer som uttalat sig i intervjuer. Ulrika beskrev 

det på följande vis:  

”Ja, man måste ju under järnvägen på olika sätt. Det blir ju att järnvägen är en 

tydlig avdelare mellan stadsdelarna centrum och Väster. Och Öster ligger ju också 

på, kan man säga, rätt sida om järnvägen då.”  

Det Ulrika beskrev bekräftas av folk som har skrivit inlägg om Väster på sociala medier. 

Uppfattningen om att Väster ligger på ”fel” sida av järnvägen kan ha eldats på av olika tidigare 

brottslighet, som Isak nämnde i intervjun, exempelvis att Bandidos och andra motorcykelgäng haft sin 

klubblokal på Väster, eller Örebromannens våldsdåd mellan 2005 och 2010. För Örebro kommun 

gäller det att tvätta bort föreställningen att det finns en rätt och en fel sida av järnvägen i staden för att 

få staden att bli mer som en helhet och sudda ut de gränser som finns mellan stadens olika delar. De 

behöver också satsa på att bygga ihop staden bättre fysiskt för att skapa bättre visuell-rumsliga miljöer, 

som Tunström skrev. 

I den fördjupade översiktsplanen för järnvägsområdet, som antogs av Kommunfullmäktige året innan 

den nya översiktsplanen skulle antas, bekräftas att det finns mål och strategier från kommunens sida 

att koppla ihop centrala Väster mer med stadskärnan. 

Dock skrev Tunström att den ideala hållbara staden planeras idag baserat på den traditionella staden 

där vikten läggs på satsningar i centrumkärnan och sker på bekostnad av andra delar av staden 

(Tunström 2009, s. 159). Alltså kommer ett annat område bli lidande när fokus blir på centrala Väster. 

Satsningarna kan ses som positiva för staden som efter åtgärder troligtvis kommer ha fler kopplingar 

mellan områden för transport av människor. Husväggar kan ha flyttats närmre varandra för tydligare 

siktlinjer genom förtätning. Tätheten i staden spelar roll men Tunström påpekar att täthet kan vara dels 

social täthet, i form av invånare, men också det som är en materiell täthet, det hon kallar för visuell-

rumslig täthet. Det innebär exempelvis att ha husväggarna nära varandra vilket gör att man har lättare 

att se omgivningen runt sig, något som järnvägen eller stora gator som Hertig Karls Allé eller Östra 

Bangatan idag försvårar och därför blir tunnlarna mellan centrum och centrala Väster viktiga att 

utveckla.  

Förhoppningsvis kan Örebro inom 20 år bli sedd mer som en helhet. Då blir detta framförallt positivt 

för centrala Väster som då kan bli en mer naturlig del av staden för människor att ta sig till, särskilt för 

de invånare som inte bor i området, men också för att centrala Väster naturligt ska förknippas mer med 

centrumkärnan, precis som Öster. 

Man kan också se det från ett annat perspektiv, att folk som bor på Väster lättare kan ta sig till de 

centrala och östra delarna av staden. Troligtvis kommer detta inte få en negativ effekt på staden som 

helhet om inte teorin respondenterna hade, att små gäng för med sig brottslighet till Väster från 

perifera områden, stämmer. Då kan den bättre kopplingen mellan områden i staden också leda till att 
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de små gängen för med sig brottsligheten in i centrum från de perifera delarna. Det går inte att utesluta 

att effekten kan bli sådan, men det går heller inte att tro att det överlag skulle vara sämre att koppla 

ihop stadsdelar bättre.  

Sammanfattningsvis kan man se det från två sidor, å ena sidan skulle Örebro kommun kunna fördela 

pengarna och satsningarna lite mer så områden som Öster inte blir favoriserade i förhållande till andra 

områden som då blir eftersatta på grund av satsningarna på Öster. Det skulle vara mer rättvist och 

demokratiskt rätt i ett kortsiktigt perspektiv.  

Å andra sidan kan man ta kommunen i försvar eftersom riksintressen, besöksnäringen och 

universitetssjukhuset är tre faktorer som gör det fullt logiskt att satsa på kommunikationer till och från 

Öster till förmån för kommunikationer på Väster, eftersom det inte är lika akut. Exempelvis skulle 

konsekvensen av trafikstockningar på Öster kanske leda till dödsfall på grund av att ambulanser inte 

hinner in och ut från sjukhuset i tid, därför är det rätt av kommunen att prioritera Öster. Som Jacobs 

skrev måste satsningar på olika stadsdelar få ta sin tid, men det är synd att andra områden blir 

eftersatta på grund av detta. Centrala Väster får klara sig självt så länge och försöka hålla jämna steg 

med sina problem och inte låta dem ta överhand, något Jane Jacobs ser som en viktig egenskap för ett 

väl fungerande bostadsområde. 
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7 Slutsats och diskussion 

Det finns flera sidor av samma mynt 

1. Hur framställs och uppfattas centrala Väster och Öster av några personer som är boende på 

centrala Väster jämfört med de som bor utanför det området?  

Rubriken är ett uttryck som stämmer in på bilden av centrala Väster. Vissa personer har en bild av 

centrala Väster som baseras på sina egna uppfattningar medan andra har en bild av centrala Väster 

som baseras på det andra har sagt. Den sammanlagda bilden av alla olika uppfattningar är att de som 

bor eller har bott i området överlag har en mer positiv bild av centrala Väster baserat på deras 

upplevelser av området, medan den negativa bilden av området oftast förmedlas av de som aldrig har 

bott eller ens varit på centrala Väster tidigare. 

Vad centrala Väster är har bestämts av de som inte bor i området, de har skapat ett rykte och med det 

ryktet kom öknamn och en diskurs som handlar om ryktet, öknamnen och förutfattade meningar om 

centrala Väster. Diskursen har en tidigare verklighet i sig och de rykten och öknamn som finns är 

rester av en historia, som trots invånares vittnande om att centrala Väster är en bra stadsdel lever kvar i 

diskursen om området. Ryktet tvättas inte bort trots invånarnas försvar, troligtvis för att ”de andra” är 

så många fler och har på ett sätt tagit sig rätten att bestämma vad centrala Väster är och inte är. 

Om framställningen av centrala Väster bestäms av ”de andra”, hur ska då området kunna skapa sig en 

egen framställning som består och blir en sanning som sprids av ”de andra”? Bilden av ett område 

borde ritas av de som faktiskt bor i området och inte av någon annan. Vilka redskap behövs för att ett 

områdes invånare ska kunna skapa en bild som speglar vad de upplever och som är den uppfattning 

om området som kommer närmast sanningen? 

Statistik ljuger inte 

2. Vad är centrala Väster och Östers likheter och olikheter i statistik, rykten och framställning i 

medier och sociala medier?  

De jämförda områdena har visat sig leva upp till sina rykten både statistiskt och i framställning på 

sociala medier och övriga media. Öster upplevs och framställs som en gräddhylla med högre 

medelinkomst, högre medianlön, ett mindre antal sjukdagar per person och fler bostadsrätter än övriga 

Örebro. I nyhetsartiklar skrivs det snarare om att det öppnas en ny restaurang på Öster än att det har 

varit misshandel och har ett brott begåtts, då skrivs inte gatunamnet ut på det sätt som det görs om ett 

brott har begåtts på centrala Väster. 

Centrala Väster målas upp enligt sina nidbilder i sociala medier och märks som sagt ut mer i medier. 

Däremot syns inte det statistiken visar, att det är väldigt höga ohälsotal och högre arbetslöshet i 
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området än i övriga Örebro. Det är tydligt att centrala Väster rankas lägre än Öster i både media och 

sociala medier, men det är mindre tydligt att centrala Väster skulle målas upp som något sämre än 

övriga områden i Örebro.  

Kommunen håller i nyckeln  

3. Hur arbetar Örebro kommun med utvecklingen av centrala Väster jämfört med Öster och hur hör 

det ihop med uppfattningen respondenterna har om stadsdelarna? 

Satsningar på centrala Väster är välkomna men det är inte säkert att effekterna kommer att synas. 

Stadsplanerare i Örebro kommun kan använda alla verktyg som finns för att göra åtgärder där, men 

precis som Jane Jacobs skrev måste stadsplanerarna känna till området som plats. Det handlar om att 

förstå områdets funktioner och dess invånare för att kunna lyckas med att göra centrala Väster till en 

naturlig del av stadskärnan som helhet och skapa ett välfungerande nätverk som har bra och trygga 

kommunikationer med övriga staden.  

I den äldre översiktsplanen från 2010 fanns det inte många satsningar alls på centrala Väster, men i 

den nya översiktsplanen från 2018 ser man att satsningarna kryper närmre, troligtvis för att kommunen 

till stor del redan satsat på stora delar av stadskärnan och Öster via förtätning. I brist på central mark 

blir det naturligt att bygga i områdena kring stadskärnan och näst på tur skulle kunna vara centrala 

Väster. 

I den senaste översiktsplanen handlar satsningarna hittills mest om kommunikationerna österut från 

centrala Väster, med utvecklade tunnlar och övergångar för att få bättre tillgänglighet. I nästa 

översiktsplan, som troligtvis antas under de närmaste 20 åren, är chansen rätt stor för att det börjar 

hända mer saker på västra sidan om järnvägen eftersom Öster redan har blivit en naturlig del av 

stadskärnan och fått sina barriärer bortbyggda. Frågan är dock om Öster tidigare ens har haft problem 

med barriärer i den skala som centrala Väster har med järnvägen och Östra Bangatan. Öster har 

dessutom sitt rykte positivt och intakt som stadens gräddhylla vilket är en drömmens diskurs för en 

stadsdel. 

Kommunens framtida satsningar för att binda ihop centrala Väster mer med centrum kan göra att fler 

väljer att flytta dit för att den naturliga kopplingen mot centrum och stadens östra delar förstärks. 

Samtidigt är goda kommunikationer en trygghet för människor men oavsett satsningar vill dagens 

invånare på centrala Västers uttryckligen bara kunna gå hem tryggt från centrum på kvällarna utan att 

behöva känna sig rädda för att bli utsatta för brott. 

Sammanfattningsvis behövs satsningar på kommunikationer, fysiska förändringar och bestämmelser 

via strategiska dokument samt via evenemang som möjliggör för utomstående örebroare att ta sig till 

centrala Väster mer naturligt. Det är ett måste för att diskursen om stadsdelen ska kunna ändras. 
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Centrala Västers invånare kan inte själva styra sin utveckling i jakten på sin egen sanning utan behöver 

hjälp och stöd från kommunen i processen. 

De resultat vi vill se att satsningarna får är att de motverkar stadsdelens höga ohälsotal och minskar 

den stora andel arbetslösa som finns. Detta skulle få fler i arbete och höja stadsdelens 

socioekonomiska status och bli erkänt av ”de andra” som något bättre än vad det är idag. På sikt kan 

detta bidra till att ändra diskursen om centrala Väster genom att höja områdets status och tvätta bort 

centrala Västers dåliga rykten på sikt. Det finns dock ingen garanti för att sådana satsningar kommer 

fungera eftersom det kan göra att centrala Västers särdrag kan försvinna och det unika i stadsdelen blir 

passé. 

Summan av kardemumman blir att centrala Väster står och bankar på dörren för att bli inkluderad i 

Örebros stadskärna och få det erkännande stadsdelen behöver, och förtjänar. Centrala Väster behöver 

de redskap som krävs för att kunna förändra sin egen diskurs och det är kommunen som har nyckeln 

och tillgången till redskapen. Frågan är bara om rätt dörr öppnas och vad som finns bakom den.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide insiders 

Denna intervjuguide riktar sig till personer som bor i Örebro, innanför de av oss bestämda centrala 

delarna av Väster. Intervjun är semistrukturerad och är till för ett samtal mellan minst två personer. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka centrala Västers rykte och hur området framställs jämfört 

med stadsdelen Öster i dels medierapporteringar och sociala medier, men också bland några av 

Örebros invånare. 

I jämförelsen mellan centrala Väster och Öster vill vi även se hur de skiljer sig åt statistiskt och 

undersöka hur Örebro kommun satsar på respektive område samt vad det innebär för det området. 

Frågeställningar 

1. Hur framställs och uppfattas centrala Väster och Öster av några personer som är boende på centrala 

Väster jämfört med de som bor utanför det området?  

2. Vad är centrala Väster och Östers likheter och olikheter i statistik, rykten och framställning i medier 

och sociala medier?  

Innan start av intervju  

Informera om: 

● Syftet med intervjun. 

● Att vi kommer att anteckna och spela in deras svar. 

● Att alla svar är anonyma men att vi kommer fråga om namn för att lättare kunna transkribera 

inspelningen senare. Det redovisas anonymt. 

● Att de intervjuade kan välja att hoppa över frågor om de vill.  

● Att intervjun beräknas ta cirka 1–2 timmar. 

 

Övrigt:  

● Visa avgränsning av området. 

● Informera om upplägget med teman.  



 

 

● Ta god tid att utveckla svar. 

● Våga fråga vid osäkerhet. 

● De kan alltid flika in med något. 

● Tala tydligt. 

 

Intervju insiders 

Personlig bakgrund (berätta om dig själv) 

• Namn (person 1, 2…/A, B…) 

• Ålder 

• Sysselsättning 

• Boende (bostadens geografiska placering) 

__________________________________________________________________________ 

Kunskap om centrala Väster 

• Berätta om vad du känner till om centrala Väster? 

- Vad för slags service som finns, hur området ser ut, vilka personer som bor där, historia om 

området mm. 

__________________________________________________________________________ 

Upplevelse av centrala Väster och Öster 

• Hur upplever du centrala Väster som stadsdel och del av Örebro stad? 

- Som en del av staden i helhet/som en egen del av staden, trevligt eller dåligt område, bra eller 

dåligt utbud av service, tillgång till grönområden, bra eller dåligt rykte mm.  

 

• Hur upplever du centrala Väster som bostadsområde? 

- Utseendemässigt, eftertraktat, flest bostads- eller hyresrätter, blandning av människor. 

__________________________________________________________________________ 

Centrala Västers anseende 

• Hur anser du att andra uppfattar centrala Väster? T.ex. hur reagerar andra när du berättar att du 

bor på Väster? 

- neutralt, positivt, negativt 

__________________________________________________________________________ 

Trygghet och sociala relationer (Socialt kapital)  

• Hur upplever du samhörigheten med andra människor på centrala Väster?  



 

 

- Inget särskilt, “känns som en stad i staden”, bra/dålig, tillit till andra, gemenskap, kan man 

vara anonym? 

-  

• Känner du dig trygg på centrala Väster? Utveckla gärna och beskriv om det finns platser, 

tidpunkter eller särskilda tillfällen där du känner dig extra trygg eller otrygg. 

- Ingen uppfattning, bra, dåligt, hört det här osv 

- Vad baserar du det på? (Få fram om t.ex. media eller rykten spelar in) 

 

• Går du ut ensam om kvällarna?  

- Tar ni särskilda vägar ni känner er extra trygga på? Har ni oftast sällskap? 

 

• Hur är en trygg stadsdel för dig? 

Mycket eller lite folk som rör sig, upplysta gator och grönområden t ex. 

 

• Finns det särskilda platser inom det utpekade området där du känner dig mer eller mindre 

trygg? 

- Peka på karta! 

__________________________________________________________________________ 

Öster 

• Hur uppfattar du Öster som område idag? 

• Har du bott på Öster eller känner du någon som bor där idag? 

 

Väster 

• Har du fått möjlighet att flytta till centrala Väster genom exempelvis erbjudande från en 

hyresvärd?  

• Om ja, berätta varför du flyttade till Väster. Om nej, berätta varför du tackade nej, var det 

geografiska läget som avgjorde? Rykten?  

• Berätta om du har en eller flera anledningar till att ta dig till Öster? 

• Till exempel fritidsaktivitet, vänner, handel, gym eller liknande. 

Övrigt 

• Anser du att du fått prata om allt du känner är relevant till ämnet eller vill ni tillägga 

någonting? 

__________________________________________________________________________  



 

 

Vad hade vi kunnat göra bättre? 

__________________________________________________________________________ 

Tack för att ni medverkade! 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide outsiders 

Denna intervjuguide riktar sig till personer som har en geografisk placering av sitt boende i Örebro, 

men utanför de av oss bestämda centrala delarna av Väster. Intervjun är semistrukturerad och är till för 

ett samtal mellan minst två personer. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka centrala Västers rykte och hur området framställs jämfört 

med stadsdelen Öster i dels medierapporteringar och sociala medier, men också bland några av 

Örebros invånare. 

I jämförelsen mellan centrala Väster och Öster vill vi även se hur de skiljer sig åt statistiskt och 

undersöka hur Örebro kommun satsar på respektive område samt vad det innebär för det området. 

Frågeställningar 

1. Hur framställs och uppfattas centrala Väster och Öster av några personer som är boende på centrala 

Väster jämfört med de som bor utanför det området?  

2. Vad är centrala Väster och Östers likheter och olikheter i statistik, rykten och framställning i medier 

och sociala medier?  

3. Hur arbetar Örebro kommun med utvecklingen av centrala Väster jämfört med Öster och hur hör det 

ihop med uppfattningen respondenterna har om stadsdelarna? 

Innan start av intervju  

Informera om: 

● Syftet med intervjun. 

● Att vi kommer att anteckna och spela in deras svar. 

● Att alla svar är anonyma men att vi kommer fråga om namn för att lättare kunna transkribera 

inspelningen senare. Det redovisas anonymt. 

● Att de intervjuade kan välja att hoppa över frågor om de vill.  

● Att intervjun beräknas ta cirka 1–2 timmar. 

 

Övrigt:  



 

 

● Visa avgränsning av området. 

● Informera om upplägget med teman.  

● Ta god tid att utveckla svar. 

● Våga fråga vid osäkerhet. 

● De kan alltid flika in med något. 

● Tala tydligt. 

 

Intervju outsiders 

Personlig bakgrund (berätta om dig själv) 

• Namn 

• Ålder 

• Sysselsättning 

• Boende (bostadens geografiska placering) 

__________________________________________________________________________ 

Kunskap om centrala Väster 

• Berätta om vad du känner till om centrala Väster? 

- Vad för slags service som finns, hur området ser ut, vilka personer som bor där, historia om 

området mm. Har ni några anekdoter? 

__________________________________________________________________________ 

Relation till centrala Väster och Öster 

• Har du bott på centrala Väster eller känner du någon som bor där idag? 

- Om ja, varför flyttade du? 

• Har du bott på Öster eller känner du någon som bor där idag? 

• Har du fått möjlighet att flytta till centrala Väster genom exempelvis erbjudande från en 

hyresvärd?  

- Om ja, berätta varför du flyttade till Väster. Om nej, berätta varför du tackade nej, var det 

geografiska läget som avgjorde? Rykten?  

• Berätta om du har en eller flera anledningar till att ta dig till centrala Väster? 

• Berätta om du har en eller flera anledningar till att ta dig till Öster? 

- Till exempel fritidsaktivitet, vänner, handel, gym eller liknande. 

__________________________________________________________________________ 

Uppfattning om centrala Väster och Öster 



 

 

• Hur uppfattar du centrala Väster som bostadsområde? 

• Hur uppfattar du Öster som bostadsområde? 

- Populärt? Fint? Eftertraktat/inte eftertraktat? Nivå på brottslighet? Ingen uppfattning, vad 

har du hört talas om mm. 

• Hur uppfattar du att det talas om centrala Väster?  

• Hur uppfattar du att det talas om Öster? 

- I media, bland vänner, på arbetsplatsen, i klassen/familjen osv. Ge exempel! 

• Hur uppfattar du att det har talats tidigare om centrala Väster? 

• Hur uppfattar du att det har talats tidigare om Öster? 

- Negativa/positiva/neutrala uppfattningar, ge exempel! 

__________________________________________________________________________ 

Trygghet 

• Hur uppfattar du tryggheten på centrala Väster? 

• Hur uppfattar du tryggheten på Öster? 

- Ingen uppfattning, bra, dåligt, hört det här osv 

- Vad baserar du det på? (Få fram om t.ex. media eller rykten spelar in) 

 

• Hur är en trygg stadsdel för dig? 

- Mycket eller lite folk som rör sig, upplysta gator och grönområden t ex. 

 

• Finns det särskilda platser där du känner dig mer eller mindre trygg? 

- Peka på karta! 

__________________________________________________________________________ 

Övrigt 

• Anser du att du fått prata om allt du känner är relevant till ämnet eller vill ni tillägga 

någonting? 

__________________________________________________________________________ 

Vad hade vi kunnat göra bättre? 

__________________________________________________________________________ 

Tack för att ni medverkade! 


