
 

  
 
Medborgarpanel augusti 2018 

 

Hållbar konsumtion 

- Brukar du fundera på vilka negativa konsekvenserna för miljö och samhälle som dina vardagliga inköp 

har? 

Namn  Antal  %  

Alltid  17  10  

Oftast  83  48,8  

Sällan  61  35,9  

Aldrig  7  4,1  

Vet ej  2  1,2  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 
 

 

 

- Brukar du handla ekologiska livsmedel? 

Namn  Antal  %  

Alltid  11  6,5  

Oftast  85  50  

Sällan  67  39,4  

Aldrig  6  3,5  

Vet ej  1  0,6  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
 

 

- När du köper möbler, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”? 

Namn  Antal  %  

Alltid  4  2,4  

Oftast  34  20  

Sällan  72  42,4  

Aldrig  57  33,5  

Vet ej  3  1,8  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 
 

 

- När du köper husgeråd till hemmet, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”? 

Namn  Antal  %  

Alltid  2  1,2  

Oftast  23  13,5  

Sällan  61  35,9  

Aldrig  79  46,5  

Vet ej  5  2,9  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
 

 

- När du köper kläder, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”? 

Namn  Antal  %  

Alltid  3  1,8  

Oftast  23  13,5  

Sällan  53  31,2  

Aldrig  90  52,9  

Vet ej  1  0,6  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 
 

 

Tänk dig en genomsnittlig vecka, hur ofta brukar du äta middag helt utan kött, fisk eller fågel? 

Namn  Antal  %  

Aldrig  58  34,1  

1 dag i veckan  64  37,6  

2 dagar i veckan  18  10,6  

3 dagar i veckan  12  7,1  

4 dagar i veckan  8  4,7  

5 eller fler dagar i veckan  7  4,1  

vet inte  3  1,8  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

  



 

  
 
 

 

Har du eller någon annan i ditt hushåll aktivt valt miljöcertifierad el till ert boende? 

Namn  Antal  %  

Ja  50  29,4  

Nej  90  52,9  

Vet inte  30  17,6  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Samhällsutveckling i Ale kommun  
 

Nu kommer en fråga kring den övergripande samhällsutvecklingen i Ale kommun. Med 
samhällsutveckling menar vi lokalsamhället och kommunens utveckling, riktning, möjligheter och 

förmåga att skapa ett gott liv tillsammans för nuvarande och kommande generationer. 

- Känner du ett ansvar att påverka samhällsutvecklingen i Ale kommun? 

Namn  Antal  %  

Ja, till mycket stor del  30  17,6  

Ja, till ganska stor del  72  42,4  

Nej, till ganska liten del  43  25,3  

Nej, till väldigt liten del  22  12,9  

vet inte  3  1,8  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
 

 

- Upplever du att det finns möjligheter för invånarna i Ale kommun att påverka samhällsutvecklingen? 

Namn  Antal  %  

Ja, till mycket stor del  4  2,4  

Ja, till ganska stor del  32  18,8  

Nej, till ganska liten del  60  35,3  

Nej, till väldigt liten del  58  34,1  

vet inte  16  9,4  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 
 

 

- Känner du dig som en del i Ale kommuns samhällsutveckling? 

Namn  Antal  %  

Ja, till mycket stor del  5  2,9  

Ja, till ganska stor del  28  16,5  

Nej, till ganska liten del  55  32,4  

Nej, till väldigt liten del  75  44,1  

vet inte  7  4,1  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
 

 

- Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i Ale kommun? 

Namn  Antal  %  

Ja, till mycket stor del  46  27,1  

Ja, till ganska stor del  79  46,5  

Nej, till ganska liten del  22  12,9  

Nej, till väldigt liten del  8  4,7  

vet inte  15  8,8  

Total  170  100  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Inflytandeindex  
 

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 

verksamheter? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls nöjd  33  19,4  

2  16  9,4  

3  25  14,7  

4  20  11,8  

5  28  16,5  

6  21  12,4  

7  18  10,6  

8  8  4,7  

9  0  0  

10 - I allra högsta grad nöjd  1  0,6  

Total  170  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  4,04  

Median  4  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
 

 

Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls  25  14,7  

2  24  14,1  

3  26  15,3  

4  18  10,6  

5  31  18,2  

6  17  10  

7  17  10  

8  8  4,7  

9  3  1,8  

10 - I allra högsta grad  1  0,6  

Total  170  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  4,12  

Median  4  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 



 

  
 
Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande 

kommer i din kommun? 

Namn  Antal  %  

1 - Långt ifrån  25  14,7  

2  19  11,2  

3  34  20  

4  20  11,8  

5  26  15,3  

6  19  11,2  

7  15  8,8  

8  10  5,9  

9  1  0,6  

10 - Mycket nära  1  0,6  

Total  170  100  

Statistik  

Medelvärde  4,08  

Median  4  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

Trygghetsindex 

 

 

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls bra  16  9,4  

2  11  6,5  

3  19  11,2  

4  20  11,8  

5  10  5,9  

6  18  10,6  

7  26  15,3  

8  28  16,5  

9  19  11,2  

10 - I allra högsta grad bra  2  1,2  

Ingen åsikt  1  0,6  

Total  170  100  

Statistik  

Medelvärde  5,5  

Median  6  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 



 

  
 

 
Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls bra  19  11,2  

2  11  6,5  

3  14  8,2  

4  16  9,4  

5  17  10  

6  15  8,8  

7  27  15,9  

8  29  17,1  

9  16  9,4  

10 - I allra högsta grad bra  4  2,4  

Ingen åsikt  2  1,2  

Total  170  100  

Statistik  

Medelvärde  5,52  

Median  6  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls bra  10  5,9  

2  12  7,1  

3  19  11,2  

4  18  10,6  

5  23  13,5  

6  24  14,1  

7  24  14,1  

8  21  12,4  

9  10  5,9  

10 - I allra högsta grad bra  8  4,7  

Ingen åsikt  1  0,6  

Total  170  100  

 

Statistik  

Medelvärde  5,49  

Median  6  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 



 

  
 

 
Upplever du att kommunen arbetar för att öka den upplevda tryggheten i kommunen? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls  23  13,5  

2  17  10  

3  20  11,8  

4  24  14,1  

5  22  12,9  

6  19  11,2  

7  16  9,4  

8  17  10  

9  4  2,4  

10 - I allra högsta grad  1  0,6  

Ingen åsikt  7  4,1  

Total  170  100  

Statistik  

Medelvärde  4,48  

Median  4  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

Kommunens service 

 

 

Anser du att kommunen i helhet ger kunderna/medborgarna det stöd och den hjälp som de behöver? 

Namn  Antal  %  

1 - Inte alls  17  10  

2  19  11,2  

3  27  15,9  

4  11  6,5  

5  25  14,7  

6  18  10,6  

7  18  10,6  

8  13  7,6  

9  2  1,2  

10 - I allra högsta grad  1  0,6  

Ingen åsikt/vet ej  19  11,2  

Total  170  100  

Statistik  

Medelvärde  4,44  

Median  5  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 



 

  
 

 

 
Hur ser du på bemötandet du får när du kontaktar kommunen? 

Namn  Antal  %  

1 - Mycket negativt  8  4,7  

2  11  6,5  

3  12  7,1  

4  18  10,6  

5  22  12,9  

6  14  8,2  

7  23  13,5  

8  22  12,9  

9  10  5,9  

10 - Mycket positivt  4  2,4  

Ingen åsikt/vet ej  26  15,3  

Total  170  100  

 

Statistik  

Medelvärde  5,55  

Median  6  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale? 

Namn  Antal  %  

1 - Nej, absolut inte  12  7,1  

2  7  4,1  

3  10  5,9  

4  14  8,2  

5  20  11,8  

6  18  10,6  

7  29  17,1  

8  26  15,3  

9  17  10  

10 - Ja, absolut  17  10  

Total  170  100  

 

Statistik  

Medelvärde  6,2  

Median  7  

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 



 

  
 

 

 
Om du har synpunkter på enkäten eller andra förslag kan du skriva det här. 

Har varit aktiv utvecklingen sedan vi flyttade hit för 8 år sedan, men tyvärr händer för lite kring skolor och torget, 

samt trygghet i kommunen, så nu tittar vi på hus i Kungälv /Torslanda. Synd, kunde blivit bra med allt som var på 

gång! 

Kommunen har en mail men där får man inte svar om man skickar en fråga. Bättre att stänga den om ni ändå inte 

svarar. Jag har försökt använda den funktionen flera gånger utan att gå svar tyvärr  

Det saknas belysning utanför husen Hövägen 84, 86 och 88 mot Lissebergs samfällighets parkeringsyta. Inbrott har 

förekommit men kommunen gör ingenting för att skapa säkerhet medels bättre belysning  

Det behövs mer och bättre belysning kring gångtunnlar, pendelstationerna och i allmänhet en bättre översyn över 

gatlamporna. I Nödinge är det flera av de nyinstallerade lamporna utmed Fyrklövergatan och ned mot gångtunneln 

som redan inte fungerar. Runt gångtunneln i Nödinge (mot Nol) och i Ekskogen pågår det även i princip dagligen 

handel med droger. Bra om även kommunen informerar polisen om detta och inte enbart enskilda invånare.  

Bra frågor! Frågor om droger och hur alebor ser på det kanske skulle vara bra.  

Mina två senaste "vet ej" kunde lika gärna varit i botten: "mkt negativt", vilket bygger på ett ärende med en enskild 

tjänsteman, som inte var tillmötesgående, men i övrigt vet jag ej.  

Jag tycker att det är fruktansvärt hur man bara kan satsa på Älvängen och Nödinge helt strunta i att utveckla andra 

orter i kommunen. Nol, som jag nyligen flyttat till har ingen trivsel, inget vackert eller underhållet. Stor tung industri 

som tar plats men är inte ens stora arbetsgivare. Se över detaljplanen och gör Nol till levande ort. Finns ju områden 

nära stationen att ta i anspråk, men eftersom man bara tittar på två orter i Ale så känns det som en omöjlighet även 

för privata aktörer. Jag kräver inte butiker eller all service, men alla orter i kommunen borde få trivsel, trygghet och 

slippa tunga industrier mitt i bostadsområdet. Ni borde jobba mer med mångfaldsfrågor och HBTQ-frågor inom 

barnomsorg och offentlig verksamhet för att alla ska känna sig välkomna och trygga. Så är inte fallet idag. Jag 

önskar att Ale kommun skulle vara en varm och välkomnande kommun som vill vara i och ströva runt på sin hemort. 

Skicka stadsplaneraren på inspirationskurs och prata med Kungälv som faktiskt gör det väldigt mysigt i sin kommun.  

Se till att nyttja att Älvängen ligger vid älven och bygg fina promenadstråk, utomhus gym o park där med mera! 

Detta skulle göra Älvängen så mycket mera attraktivt! Vatten lockar alltid!  

Vill att kommunen ökar tryggheten i kommunen med komplettering av väktare.  

Bygglovshanteringen samt detaljplanehanteringen är under all kritik, både mot privata och företag.  

Andra frågan "...middag utan kött..." är felkonstruerad. Ett genomsnitt kan landa på t ex 0,8 vilket medför att första 

alternativet skulle varit "1 eller färre gånger". Nu "tvingas" jag markera "Aldrig" mht att jag inte kommer upp i 1 i 

genomsnitt. Egentligen borde det vara intervall på alla alternativen i den frågan.  

Tur att Surte står med här, Annars brukar inte kommunen veta att Surte och Bohus tillhör Ale. Eller mer att vi 

betalar skatt till Nödinges och Älvängens så kallade framgångssaga.  

Samordning på kommunen. Ringer man och har ett ärende blir man ofta runtskickad och det hela slutar med att 

man inte är klokare än innan. Tex som när man vill anmäla att man har en hushållskolpost och får svaret att det 

görs på webbsidan, men där finns inte tjänsten tillgänglig än.  

Kommunen har i vissa avseenden för stor kostym. Alltså en administration som inte motsvarar kommunens storlek. 

Effektivisera genom att samverka med andra kommuner/aktörer och köpa in vissa funktioner istället för att 



 

  
 

halvhjärtat och dyrt försöka själv.  

Man bygger inte miljövänligt, man bygger köpcenter långt ifrån ett resecentrum som borde vara centralpunkten i ett 

samhälle, man tar ner alldeles för mycket skog, bygg lägenheter på befintliga platser där det står övergivna hus. 

Planeringen är att ge mycket kritik till. 

Kommunen kan arbeta med att utveckla service för sina invånare samt delaktighet.  

Kommunen har bjudit in oss medborgare att tycka till om olika saker, men vi får aldrig någon respons. Det är rentav 

beklämmande dåligt och medför att vi tycker inflytandet blir sämre och sämre.  

Bor vid 30 väg där ca 95% kör för fort. Okynneskörning av ”Volvo ungdomar” och mopedister är utom kontroll i 

Alafors. Säkert lika i hela kommunen. Polisnärvaro i kommunen måste öka.  

Tycker att kommunen bör lagföra fd ordföranden i byggnadsnämnden mht att denne skaffat sig privata fördelar med 

skattemedel.  

Jag utgår från att enkäten görs för att politiker skall kunna hävda att Ale är en bra kommun och att politikerna på så 

vis kan rättfärdiga sina felaktiga beslut med stöd av undersökningen.  

OM ni inte kan identifiera mig, hur vet ni då om jag har svarat eller ej!? Jag tycker att Älvängen varit ett fint 

samhälle att bo i. MEN nu anser jag (och många med mig) att kommunen (politikerna) har FÖRSTÖRT Älvängen, 

med ytterst dålig planering. Tex stationen som är otrygg med dess isolering från övriga samhället. Etc.  

Kommunen fokuserar för mycket på att attrahera nya inflyttningar och att bygga för dem istället för att lyssna på de 

som redan bor här. Vi vill inte bo i en småstad.  

Jag bor hos kommunens eget bostadsbolag och där kan man inte miljöcertifierad el till sitt boende, vilket jag tycker 

är dåligt då kommunen borde föregå med gott exempel.  

För lite miljöansvar.  

Insyn och inflytande är inte samma sak. Jag anser att Ale kommun är bra på insyn alltså att informera oss 

medborgare, men sämre på att ge medborgare inflytande.  

Att Ale försöker undviker assistans till matsonds barn (ni vet väl vem jag menar) och tar strid om strid är bara 

pinsamt. Så ska man inte göra! Slutar och hjälpa till nu- vem ska göra det annars?!  

Ja jag kan rekommendera andra att flytta till Ale. Det är ju lika illa överallt i landet snart ... så det spelar ju snart 

ingen roll var man bor .... Snart dags för Politikerna att fatta att vi vanliga hyggliga skötsamma medborgare också 

behöver uppskattning Läs: valuta för skattepengarna .... Just nu så parasiteras det alldeles för mycket på vårt land 

och skattepengar ... Vi är ju ingen bankomat för lycksökare .... Nu är det nog!  

 

 

 



 

  
 
Kön, jag är 

Namn  Antal  %  

Kvinna  85  50  

Man  80  47,1  

Vill inte uppge  5  2,9  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Jag bor i 

Namn  Antal  %  

Surte  11  6,5  

Bohus  16  9,4  

Nödinge  43  25,3  

Nol  23  13,5  

Alafors 12 3,6 

Älvängen  32  18,8  

Alvhem  2  1,2  

Skepplanda  15  8,8  

Starrkärr  2  1,2  

Hålanda  3  1,8  

Övrigt  11  9,9 

Total  170  100  

 

 

 



 

  
 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

Övrigt  

Ryd  

Kollanda  

Uspastorp  

Kilanda  

Kilanda  

landsbygd  

Nödinge-Nol  

 
Ålder 

Namn  Antal  %  

18-24 år  0  0  

25-34 år  8  4,7  

35-44 år  51  30  

45-54 år  49  28,8  

55-64 år  23  13,5  

65-74 år  29  17,1  

75 år eller äldre  10  5,9  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 



 

  
 

 

Jag har bott i kommunen i 

Namn  Antal  %  

2 år eller kortare  3  1,8  

3-5 år  12  7,1  

6-10 år  26  15,3  

11 år eller längre  129  75,9  

Total  170  100  

 

 

Svarsfrekvens  

57,6% (170/295)  

 

 

 

Min nuvarande sysselsättning är 

Namn  Antal  %  

Anställd  108  63,9  

Egen företagare  13  7,7  

Studerande  1  0,6  

Pensionerad  39  23,1  

Föräldraledig  1  0,6  

Arbetslös  2  1,2  

Annat  5  3  

Total  169  100  

 

 

 

 

 



 

  
 

Svarsfrekvens  

57,3% (169/295)  

 

 

Annat  

Sjukpensionär  

Sjukpensionär  

sjukskriven  

 

 


