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Göteborgssamhällets utveckling

Inriktningen mot en hållbar samhällsutveckling i vid me-
ning - miljömässigt, socialt och ekonomiskt - är sedan flera 
år gemensam för såväl FN och EU som den svenska natio-
nella nivån, Västra Götalands och Göteborgsregionens re-
gionala nivåer och Göteborgs stads lokala nivå. 
 Göteborgs kommunfullmäktige har de senaste åren 
framhållit begreppet hållbar utveckling som bärande ut-
gångspunkt för budgetens alla delar och det dagliga poli-
tiska arbetet i kommunen. Strategin är att förena de eko-
logiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låta detta 
förhållningssätt prägla såväl sättet att leda som att genom-
föra all verksamhet inom Göteborgs stad. 

Stadskansliet har som en av sina viktigaste uppgifter att svara för uppföljning av budgetens mål 
och inriktningsbeslut. Den rapport du nu har framför dig, ”Göteborgssamhällets utveckling”, är 
en del av detta uppföljningsarbete. Den ger en bred bild av Göteborgs samhällsutveckling och 
belyser särskilt frågan om den hittillsvarande utvecklingen är att betrakta som hållbar. Redovis-
ningen fokuseras därför på samhälleliga trender och utvecklingsförlopp som har bäring på Gö-
teborg, men i vissa avseenden även på Göteborgsregionen. I flera fall görs dessutom jämförelser 
med andra storstadsregioner och kommuner samt mellan Göteborgs stadsdelsområden och olika 
befolkningsgrupper.
 Avsikten är att rapporten ska kunna användas som underlag, dels för stadskansliets egna 
arbete med verksamhetsuppföljning och budgetunderlag, dels för de politiska partierna i kom-
munfullmäktige och deras budgetberedningsarbete. Rapporten kan även nyttjas i andra sam-
manhang, t ex av stadens nämnder, förvaltningar och bolag, för att ge perspektiv på den egna 
verksamheten och stimulera till initiativ och verksamhetsutveckling i enlighet med  kommun-
fullmäktiges inriktning mot hållbar utveckling i Göteborgs stad.
 Stadskansliet medverkar gärna vid redovisningar av innehållet i rapporten. Det kan ske med 
stöd av ett särskilt utvecklat presentations- och analysverktyg i form av en databaserad rörlig 
visualisering av intressanta utvecklingsförlopp i Göteborgssamhället. 
 Min förhoppning är att rapporten ska inspirera till reflektion och diskussion kring Göteborgs-
samhällets utveckling och den egna verksamhetens bidrag till en gemensam hållbar utveckling. 

Åke Jacobsson
Stadsdirektör
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Beskrivningen av Göteborgssamhällets utveckling utgår för femte året i följd från begreppet hållbar 
utveckling och dess tre dimensioner; den ekonomiska (tillväxten/konkurrenskraften), den sociala 
(människan/medborgarkraften) och den miljömässiga (ekologin/bärkraften). Rapporten ger en be-
skrivning av Göteborgssamhällets utveckling under senare år, en beskrivning som försöker belysa 
frågan: Är Göteborgssamhällets utveckling hållbar – ekonomiskt, socialt och miljömässigt?
 Det är en fråga som emellertid inte kan belysas på ett enkelt sätt. Rapporten ger heller inga 
enkla svar eller odiskutabla sanningar. De bilder som förmedlas kan och bör diskuteras och 
ifrågasättas. Vår förhoppning är att rapportens breda överblick ska stimulera till eftertanke och 
diskussion kring komplexa stadsutvecklingsfrågor. 
 I detta kapitel ges först en kort bild av hållbarhetsbegreppets innebörd och tillämpning. Där-
efter redovisas några av utgångspunkterna för arbetet med denna rapport. Vikten av helhetstän-
kande tas upp i ett avsnitt, varefter vi med några exempel visar på samband och motsatsförhål-
landen mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. 
 Kapitlet avslutas med dels en sammanfattning av de tre dimensionerna var för sig, dels en sam-
manställning i matrisform där de indikatorer som har använts redovisas och kommenteras i korthet.
 I rapportens kapitel 2, 3 och 4, slutligen, återfinns mer utförliga beskrivningar av Göteborgs-
samhällets utveckling inom var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna; den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga.

Hållbar utveckling – en kort bakgrund
Visionen om en hållbar utveckling fick definitivt genomslag på global nivå under slutet av 1980-
talet. I Brundtlandrapporten 1987 tydliggjordes kopplingen mellan den ekologiska krisen och 
social och ekonomisk utveckling. Nödvändigheten av ekonomisk utveckling betonades för att 
hantera växande globala fattigdoms-, resursfördelnings- och miljöproblem. Begreppets innebörd 
med de ömsesidigt beroende dimensionerna började etableras.   
 Kärnan i idén om hållbar utveckling är resursperspektivet. Vår civilisation vilar på att vi 
förmår förvalta, nyttja, skapa och återskapa de resurser som utgör basen för samhällsutveckling. 
Till de resurser som vi är beroende av hör naturresurser, av människan skapade resurser som 
realkapital, infrastruktur och bebyggelse och sist men inte minst mänskliga resurser. Hållbar ut-
veckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. Helhetstänkandet 
är avgörande för att inte hamna i en utveckling där naturresurser eller humankapital belastas för 
hårt. Resurserna måste förvaltas på ett sådant sätt att en god miljömässig, ekonomisk och social 
utveckling kan uppnås, idag och för kommande generationer, utan att resursbasen urholkas.
 Hållbarhetsbegreppet förankrades i politiska deklarationer vid FN-konferensen i Rio 
de Janeiro 1992 och gavs en handlingsinriktad uttolkning i Agenda 21-dokumentet. Överens-
kommelserna har senare ratificerats i nationella parlament över hela världen och har på olika sätt 
och med varierande ambition omsatts i nationell policy och lagstiftning. FN-konferensen i Johan-
nesburg 2002 innebar att begreppet hållbar utveckling definitivt blev erkänt som en överordnad 
princip för FN:s arbete. 
 Sveriges första nationella strategi för hållbar utveckling kom år 2002. En revidering gjordes år 2004 
utifrån åtagandena vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 och synpunkter från 
en webbkonsultation tidigare det året. Förutvarande regerings skrivelse ”Strategiska utmaningar”1 från 
mars 2006 är en vidareutveckling av strategin där fyra huvudsakliga utmaningar identifieras: bygga 

1 Regeringens skrivelse ”Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar   
 utveckling”, Skr 2005/06:126, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. 

1 Inledning och sammanfattning
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samhället hållbart, stimulera en god hälsa på lika villkor, möta den demografiska utmaningen samt 
främja en hållbar tillväxt. 
 I samband med riksdagens klimatpolitiska debatt i december 2006 presenterades vidare grun-
derna för den nytillträda regeringens klimatpolitiska arbete. Formerna för arbetet är i skrivande 
stund under upparbetning men bl a inrättas en kommission för hållbar utveckling, som startar 
sitt arbete under våren 2007. Klimatförändringarna kommer att stå i fokus för kommissionens 
arbete. Omdaningen i hållbarhetspolitiken innebär dessutom att Hållbarhetsrådet avvecklas. 

Utgångspunkter
I Göteborg har kommunfullmäktige i stadens budget sedan flera år tydligt framhållit hållbar 
utveckling som överordnad strategi för att nå visionen om en solidarisk och hållbar stad där alla 
behövs och där alla har goda möjligheter att utveckla sina liv. Föreliggande rapport utgör en del 
av uppföljningen av budgetens mål och inriktningsbeslut. 
 Rapporten har sitt fokus på den hittillsvarande samhällsutvecklingen. Vi går inte in på fram-
tidsinriktade åtgärder eller frågor om hur Göteborgs stad i sin verksamhet kan eller bör ta sig an 
viktiga frågor för att utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förbättras. Sådana frågor får tas 
upp i andra sammanhang, varvid denna rapport kan utgöra ett underlag.
 Vi försöker med stöd av offentlig statistik och rapporter att belysa trender och förlopp. I res-
pektive dimension försöker vi dessutom komplettera beskrivningen med aktuell forskning inom 
ämnesområdet. De tidsserier vi valt varierar med hänsyn till vilka uppgifter som är tillförlitliga, 
tillgängliga och helst återkommande över tid. Ambitionen är att undvika alltför korta perspektiv 
i syfte att kunna peka på mer stabila utvecklingsförlopp. Ibland görs även jämförelser på olika 
nivåer; med andra storstadsregioner/regiontyper, med andra kommuner i närområdet samt mel-
lan Göteborgs stadsdelar och olika befolkningsgrupper. Notera också att beskrivningarna i de tre 
dimensionerna delvis fokuserar på skilda geografiska områden. Den ekonomiska dimensionen 
har exempelvis, till skillnad från de båda övriga, ett tydligt regionalt fokus. 

Dimensionernas inbördes beroende av varandra 
En beskrivning av samhällets utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv förutsätter en bred 
och sammanhängande ansats och diskussion, där ekonomiska, sociala och miljömässiga fråge-
ställningar ingår och samverkar med varandra. Världssamfundets vision om hållbar utveckling 
har inte givits någon preciserad avgränsning eller entydig definition. Visionen har i stället stor 
räckvidd och den lokala konkretiseringen är beroende av många skilda aspekter. Utmaningen 
ligger i att utifrån lokala villkor och förutsättningar integrera olika kunskaper och perspektiv, 
där en medvetenhet om de i hållbar utveckling ingående dimensionernas beroende av varandra 
är central. 
 Ett sätt att göra en sådan utmaning mindre abstrakt och mer konkret är att stödja sig på en 
enkel visuell modell. En tetraeder � kan användas till stöd för helhetstänkande, utan att ingående 
delar blir otydliga. Ställd på en av sina ytor kan var och en av sidorna representera den ekologis-
ka, sociala respektive ekonomiska dimensionen.  I figur 1.1 nedan finns i mitten en tetraeder sedd 
ovanifrån varvid alla de tre dimensionerna är synliga. Sedda från sidan visar de omgivande te-
traederna de olika dimensioner och kombinationer av dimensioner som framträder om tetraedern 
vrids ett varv runt sin egen axel. Tanken är att man på detta sätt kan sortera in olika indikatorer 
på de olika ytor eller gränsområden där man anser att de hör hemma. Ett flertal indikatorer kan 
hamna i gränslandet mellan dimensionerna.   

�  Tetraeder, en regelbunden polyeder med fyra ytor, fyrplaning. Svenska Akademiens ordlista. 
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Några exempel:
Indikatorerna förvärvsfrekvens och arbetslöshet kan läggas antingen i den ekonomiska (blå) di-
mensionen eller i den sociala (röda), eller i båda två. Pendling kan på motsvarande sätt sorteras in 
såväl i den ekonomiska som den miljömässiga (gröna) dimensionen. Luftföroreningar och hälsa 
är exempel på två indikatorer som visar på samband mellan miljödimensionen och den sociala 
dimensionen.  
 På så sätt kan man gå igenom alla de indikatorer man finner relevanta som mått på samhällets 
utveckling och därigenom skapa en egen ”Göteborgstetra” för hållbar utveckling. Den kan stödja 
förståelsen av budgetens vision och samtidigt stimulera dialogen kring uppföljning och analys. 
Vi har därför valt tetraedern ovan som gemensam ikon såväl i den databaserade visualiseringen 
av utvecklingsförlopp i Göteborgssamhället som i denna rapport. 

Samband och motsatsförhållanden
Även om de tre hållbarhetsdimensionerna redovisas var för sig i rapportens kapitel �-� är hel-
hetstänkandet avgörande för möjligheten till hållbar utveckling för Göteborgssamhället. Det är 
därför viktigt att uppmärksamma såväl positiva samband som eventuella motsatsförhållanden 
mellan hållbarhetsdimensionerna. Nedan ges några exempel. 
 Senare decenniers svenska stads- och regionutveckling karaktäriseras i huvudsak av stor-
stadstillväxt och regionförstoring. Befolkning, sysselsättning och den ekonomiska produktio-
nen koncentreras allt tydligare till de tre storstadsregionerna. Numera bor nästintill hälften av 
landets befolkning i Stockholms, Göteborgs och Malmös lokala arbetsmarknadsregioner (LA). 
Regionförstoringen, den pågående process som innebär att lokala arbetsmarknader expanderar 
geografiskt genom pendlingsmönstrens förändring, har inneburit att antalet lokala arbetsmark-
nader i landet som helhet stadigt minskat från 187 stycken 1970 till 87 stycken 2003. Samtidigt 
har Göteborgs LA vuxit och innefattar numera 17 kommuner.� 

 Modern teori kring städers och regioners utveckling och tillväxt tar ofta sin utgångspunkt i 
just geografiska koncentrationstendenser och existensen av många självförstärkande drag i den 
regionala utvecklingen. Ett exempel på teoribildning med dessa komponenter är den ”Nya Eko-
nomiska Geografin” (NEG). Denna teori om grundläggande tillväxtkrafter för moderna stads-
regioner och Business Region Göteborgs analyser av dess konsekvenser för Göteborgsregionen 
har utgjort ett viktigt inspel i Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) arbete med mål och 
3  ”Storstäder och ekonomisk utveckling – en kunskapsöversikt” (2006), NUTEK. Se även kapitel 2 om   
 regionala indelningar. 

Figur 1.1: Tetraeder över hållbarhetsbegreppets tre dimensioner
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strategier för uthållig tillväxt. En större region, med en bredare närmarknad och en självgenere-
rande tillväxt, framhålls som strategiskt för uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.�
 Regionförstoring och ökad pendling genererar samtidigt en ökad belastning på transportsys-
temen. Biltrafiken fortsätter att öka på infarter och de stora lederna, och är den huvudsakliga or-
saken till att miljömålen om frisk luft, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö är svåra 
att nå i Göteborgs stad. Luftföroreningars negativa påverkan på människors hälsa blir dessutom 
alltmer uppenbara.5 

 Samtidigt som det finns negativa samband mellan högre tillväxt och miljöpåverkan i vid 
mening, behöver tillväxt och regionförstoring inte med nödvändighet innebära problem inom 
miljödimensionen. Täta och stora regioners möjlighet till energiomvandling och transportsystem, 
med helt andra miljötekniska skalfördelar, kan skapa goda förutsättningar för positiv utveckling 
inom båda dimensionerna.6 
 Liknande vinn-vinn-möjligheter diskuteras även inom miljö- och klimatpolitiken. Det tradi-
tionella synsättet, att miljöregleringar medför ökade kostnader som försämrar företagens konkur-
renskraft, ifrågasätts bl a utifrån den s k Porterhypotesen. Den gör istället gällande att miljökrav 
leder producenterna till effektiviseringar som stärker företagens konkurrenskraft. Regleringarna 
driver producenterna att öka sin produktivitet i sådan grad att det överväger de kostnader de haft 
för att anpassa sig till regleringarna, samtidigt som miljön förbättras.7  
 Storstädernas starka befolkningsmässiga och ekonomiska tillväxt och utveckling under de 
senare decennierna till trots, finns studier som pekar på att de svenska storstäderna är starkt seg-
regerade avseende befolkningens socioekonomiska status. En intressant fråga är om segregation 
mer eller mindre är inbyggd i storstädernas struktur och utveckling. De inomregionala skillna-
derna och den betydelse dessa kan ha för den övergripande regionala tillväxten framstår som ett 
alltmer väsentligt ämne att analysera.8   
 Ett stort mått av utanförskap med många människor utan sysselsättning på den ordinarie 
arbetsmarknaden, kan knappast ses som en fördel för tillväxt i storstäderna. Samtidigt finns det 
studier som pekar mot att befolkningsmässig heterogenitet kan vara en fördel i ekonomiskt ut-
vecklingshänseende. En sådan heterogenitet kan vara resultatet av en öppen och tolerant kultur 
vilket i sin tur kan gynna innovation, entreprenörskap och tillväxt.9 
 I en studie vid Handelshögskolan i Göteborg försöker man applicera svensk statistik på de 
index för teknologi, talang och tolerans som Richard Florida, Hirst-professor vid George Mason 
University, USA, använder i sin forskning. Preliminära resultat visar att andelen ”kreativ klass”10 
och andelen personer anställda i kulturyrken11 har ett starkt samband med regional ekonomisk 
tillväxt, samtidigt som ”högteknologi”12 har ett svagare samband. En mix av dessa faktorer kan 
således skapa grogrund för tillväxt. Resultaten visar dessutom att storstadsregionerna har en 
större koncentration av ”kreativ klass” än landet i övrigt samt att den kreativa klassen koncentre-

4  ”Tillväxt i Göteborgsregionen – ett underlag för regionens tillväxtstrategi” (2006), Rapport från BRG.
5  Se kapitel 4, avsnitt 4.6 för beskrivning av trafikutveckling och luftföroreningar i Göteborgs stad etc.
6  Se kapitel 2 för ytterligare resonemang kring stora och täta regioner.
7  ”Tillväxtpolitisk utblick”, nr 7 (2006), ITPS.
8   Se kapitel 3, avsnitt 3.6 för ingående redogörelse av inomregionala mönster och deras möjliga betydelse för  
 den övergripande regionala tillväxten.  
9  Florida R. (2005) ”The flight of the creative class”, Harper.
10 Den kreativa klassen består enligt Richard Florida av människor som adderar ekonomiskt värde genom krea- 
 tivitet. Floridas definition av klass betonar hur människor organiserar sig själva i sociala grupperingar primärt  
 baserat på deras ekonomiska funktion. ”Sociala och kulturella preferenser, konsumtion och köpvanor liksom  
 sociala identiteter härstammar i allt väsentligt från denna.” Den kreativa klassen äger inte produktionsmedlen  
 i fysisk bemärkelse – deras egendom finns i deras huvuden. Källa: Florida, R (2002) ”The Rise of the Creative  
 Class”, s. 68. De yrkesgrupper Florida räknar som kreativa är företagsledningar, affärs- och finansmän,  
 jurister, läkare och friskvårdskonsulenter, tekniker samt försäljningsansvariga. Till en superkreativ kärna   
 räknas datatekniker och matematiker, arkitekter och civilingenjörer, psykologer, sociologer, lärare,  
 bibliotekarier, konstnärer, designers, underhållare, professionella atleter samt anställda inom media. 
11 Mätt med hjälp av ett s k bohemindex.
12 Modern, avancerad teknologi inom olika industrigrenar, såsom bioteknik, datateknik eller elektroteknik.
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ras till platser där det finns en stor andel konstnärer och artister samt en stor diversitet av exem-
pelvis utlandsfödda och hbt-personer.13

De preliminära resultaten kan tolkas som en indikation på att befolkningsmässig heteroge-
nitet stimulerar innovativitet och dynamik och i förlängningen ekonomisk tillväxt. Det är därför 
viktigt, även från ett tillväxtperspektiv, att skapa och understödja sådana processer och struktu-
rer som syftar till att heterogeniteten i Göteborgssamhället inte dessutom ska resultera i utanför-
skap och arbetslöshet för stora grupper i befolkningen.
 En generell och väsentlig slutsats som måste dras efter de senaste årens arbete med sam-
hällsrapporten är att de tre hållbarhetsdimensionerna är delar av en helhet. Det finns, inte minst 
i ett längre perspektiv, tydliga och självklara samband mellan mänsklig välfärd, ekonomisk ut-
veckling och miljömässig hållbarhet. En sammantaget god samhällsutveckling är inget nollsum-
mespel, en god utveckling i en dimension ger bättre förutsättningar för god utveckling även i 
de andra dimensionerna. Kommunfullmäktige ger uttryck för motsvarande synsätt i de senaste 
årens budgetar: ”De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Var 
för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans förmår de uttrycka hållbarhet.”

Sammanfattning av dimensionerna
I detta avsnitt ges en sammanfattande bild av beskrivningarna för var och en av de tre dimen-
sionerna i kapitel 2, 3 och 4. Därefter följer en redovisning i matrisform av de indikatorer som 
används inom respektive dimension.

Den ekonomiska dimensionen
Utvecklingen den senaste tioårsperioden inom den ekonomiska dimensionen i Göteborgsregio-
nen har till stora delar varit god. Två indikatorer som antas vara viktiga förutsättningar för till-
växt, befolkningsutveckling och utbildningsnivåer, har haft en positiv utveckling. 

Även förändringen av tillväxten, mätt som lönesumma per invånare och lönesumma per sys-
selsatt, har varit positiv. Göteborgsregionen tillhör de regioner i Sverige där tillväxten varit högst 
de senaste tio åren. Regionens branschstruktur skiljer sig något från övriga storstadsregioner 
med en högre andel är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Emellertid har tjänsteproduktio-
nen vuxit i hög takt i Göteborgsregionen under den senaste tioårsperioden, samtidigt som den 
industriella verksamheten har utvecklats svagare. 
 Trots en fortsatt regional tillväxt har inte andelen förvärvsarbetande ökat i samma takt. Efter 
en markant uppgång av sysselsättningen under senare delen av 1990-talet har relativt små för-
ändringar skett under 2000-talet. Sedan 2004 ökar emellertid andelen förvärvsarbetande i såväl 
Göteborgs stad som i regionen. 

Sett ur ett nationellt perspektiv har den regionala utvecklingen under en lång tid kännetecknats 
av en fortgående koncentration till storstäderna och några andra befolkningsmässigt större regio-
ner. Storstadsregionerna är centra för såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Bilden är 
dock inte entydig, det finns flera exempel på mindre regioner som också de haft en god tillväxt.

Den sociala dimensionen
Utvecklingen i ett långt tidsperspektiv är i många avseenden positiv både nationellt och i Gö-
teborg. Livslängden har ökat för både kvinnor och män, folkhälsan har förbättrats, utbildnings-
nivån i befolkningen har höjts och medelinkomsten har ökat. Jämfört med mitten på 1990-talet 
har också förvärvsfrekvensen ökat och arbetslösheten minskat. I ett något kortare perspektiv, de 
senaste 3-5 åren, är bilden inte lika entydigt positiv. Bidragsberoendet har under de senaste åren 
minskat sakta och först under 2006 även för dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd. 

13 Kommande rapport om svenska regioners kreativitet och 3T-struktur från forskningsprojektet Kreativitetens 
 Geografi, Handelshögskolan, Göteborg.
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Ett genomgående drag över hela tidsperioden är dock att det finns stora, och till dels ökande, 
skillnader i utveckling mellan kvinnor och män, olika befolkningsgrupper och olika geografiska 
områden i staden. Detta samtidigt som förvärvsfrekvensen har ökat bland både kvinnor och män 
och arbetslösheten generellt har minskat det senaste året både i Göteborg och i riket. Arbetslös-
heten bland utrikes födda är dubbelt så hög som bland inrikes födda både i Göteborg och i riket. 
 Utbildningsnivån har höjts successivt sedan lång tid i hela riket. I Göteborg hade år 2005 
drygt 45 procent av kvinnorna och 42 procent av männen i åldern 25 - 64 år en eftergymnasial 
utbildning. Intresset för högskolestudier har dock stagnerat de senaste åren och andelen studenter 
med arbetar- eller utländsk bakgrund är konstant. Relativt många ungdomar klarar inte grund-
skolans och gymnasieskolans krav. Det innebär att det finns ett stort antal unga som behöver 
komplettera inom vuxenutbildningen innan de kan studera på högskolenivå. Det finns en tendens 
att avstånden mellan låg- och högutbildade inom ungdomsgrupperna växer och arbetsmarknaden 
för ungdomar är osäker. 
 Folkhälsosituationen är i ett antal avseenden oroande. Det finns flera tecken på en sämre 
hälsoutveckling när det gäller självrapporterad psykisk hälsa och ungdomar har störst andel med 
riskabla alkoholvanor. Män i Västra Götalandsregionen har de mest riskabla alkoholvanorna i 
landet. 
 Vissa tendenser i den svenska opinionen under de senaste åren är enligt flera forskare svåra 
att värdera. Omvärlden påverkar medborgarna på olika sätt och mönstren är otydliga. Visserligen 
finns en tydlig tendens till allmän försvagning när det gäller medborgarnas förtroende för sam-
hällsinstitutioner, men samtidigt konstateras en ökande optimism om framtiden. Det finns också 
en mycket stor stabilitet i graden av social tillit. När det gäller valdeltagande i kommunalval kan 
ett trendbrott noteras genom att en ökning skett två val i rad. När det gäller kvinnorepresentation 
i direktvalda politiska organ har en ökning skett både i Göteborgs stad och i riket.
 I de tre storstäderna har skillnaderna i vissa avseenden minskat mellan mer välmående om-
råden och s k utsatta områden. De senaste åren har segregationen minskat något i Göteborg och 
än mer i Malmö. Stockholm är mer integrerat än de övriga storstäderna. Tendenser finns till en 
ökad polarisering framförallt när det gäller den etniska boendesegregationen. Den ekonomiska 
segregationen sammanfaller alltmer med den etniska. 

Miljödimensionen
Miljösituationen i Göteborgs stad förbättras successivt men långsamt i flera avseenden och den 
miljörelaterade ohälsan har minskat. Dock återstår mycket arbete, inte minst inom trafiken. De 
fyra miljömål som i miljönämndens årliga miljörapport pekas ut som de mest problematiska är 
”begränsad klimatpåverkan”, ”frisk luft”, ”giftfri miljö” och ”god bebyggd miljö”.14 Det är också 
dessa mål som kommunstyrelsen har prioriterat som inledande i arbetet med lokala mål i projek-
tet ”Miljökvalitetsmål Göteborg”. Ökande trafik på infarter och de stora lederna är den huvud-
sakliga orsaken till att dessa mål är svåra att nå. Inom transportsektorn ökar också förbrukningen 
av fossila bränslen medan hushållens förbrukning minskar.
 Klimatförändringen väntas leda till torrare somrar och regnigare vintrar, höjd havsnivå och 
ökade översvämningsrisker. Göteborgs stad anses dock vara relativt robust inför extrema väder-
händelser.
 Luftföroreningar beräknas orsaka ca 300 dödsfall i förtid per år i Göteborg. Under 2006 
fastställdes ett åtgärdsprogram för kväveoxid och partiklar eftersom det bedömdes vara svårt att 
klara miljökvalitetsnormerna till den utsatta tidpunkten. Det är därför angeläget att följa upp ef-
fekten av dessa åtgärder i kommande rapporter.  

14 ”Miljörapport 2005 - En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg” (2006), Miljönämnden, Göteborgs stad  
 (R2006:10)
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I marken finns stora mängder gifter lagrade och arbetet med att kartlägga dessa områden är nu 
genomfört. Trots omfattande kalkning av sjöar och vattendrag i Göteborg är det osäkert om det 
räcker för att uppnå tillräckligt goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Sammanställning av indikatorer
I matrisform redovisas nedan de indikatorer som har använts i respektive hållbarhetsdimension. 
Korta kommentarer lämnas främst rörande konstaterade utvecklingsförlopp och nivåer och vissa 
jämförelser görs med nationella genomsnitt, andra regioner och kommuner samt mellan kom-
mundelar och olika befolkningsgrupper.

Den ekonomiska dimensionen
Indikatorer: Kommentarer:

2.1 Befolkning

Befolkningsutveckling

Storstadsregionerna hade den högsta befolkningstillväxten i landet 1995-2005. 
Göteborgs LA (lokala arbetsmarknad) hade näst efter Stockholms LA högst 
befolkningstillväxt i landet under perioden (ca 7 %). Göteborgs stad ökade mer 
än Göteborgs LA, med 8 procent. Göteborg har en yngre befolkning än riket 
som helhet, en högre andel i de förvärvsverksamma åldrarna och en lägre andel 
pensionärer (65- år).

2.2 Arbetsmarknad och utbildning

Andel
förvärvsarbetande 

Andelen förvärvsarbetande har ökat i Göteborgs LA sedan 1995, med undantag 
av en liten försämring i början av 2000-talet. Under 2000-talet har Göteborgs LA 
närmat sig Stockholms LA och rikets högre nivåer. I Göteborgs stad är andelen 
förvärvsarbetande under genomsnittet för Göteborgs LA.

Arbetslöshet
Relativt stabil nivå sedan 2000 i Västra Götalands län och Göteborgs stad. Lägre 
arbetslöshet 2006 än året innan. Lägre i Stockholms län än i Västra Götalands län. 
Högre arbetslöshet i Göteborgs stad i oktober 2006 än i riket bland såväl kvinnor 
som män, lägre bland ungdomar.

Pendling  Stora ökningar av såväl in- som utpendling från Göteborgs stad 1995-2004. 
Göteborgs FA-region är den storstadsregion där pendlingen ökat mest. 

Utbildningsnivå
Kraftigt ökande befolkningsandel med eftergymnasial utbildning mellan 1995 och 
2005. Göteborgs LA ligger något under Stockholms och Malmös LA. 

2.3 Näringslivets struktur och dynamik

Branschfördelning

I Göteborgs LA, liksom i övriga storstadsregioner, ökade andelen sysselsatta i 
det privata näringslivet, främst i tjänstesektorn, 1995-2005. Störst var ökningen 
inom finansiell verksamhet och företagsinriktade tjänster. Jämfört med övriga 
storstadsregioner har Göteborgs LA fortfarande en relativt hög andel sysselsatta 
inom tillverkningsindustri. 

Nyföretagande

Nyföretagandet i Västra Götalands län ökade under 2005 jämfört med 2004, men 
nivån är lägre än såväl rikets genomsnitt som i övriga storstadslän. Det bör noteras 
att sambandet mellan antalet nya arbetsställen och tillväxt i olika regioner inte är 
självklart.

2.4 Ekonomisk tillväxt

Lönesumma
Lönesumman per invånare har ökat med nästan 60 procent i Göteborgs LA 1995-
2005. Stockholmsregionen uppvisar en liknande ökning. Lönesumman per syssel-
satt kan användas som mått på produktiviteten i regionen. 
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Den sociala dimensionen
Indikatorer: Kommentarer:
3.1 Arbete och försörjning

Inkomst Över tid ökande nivåer i alla åldersgrupper. Mäns inkomster är högre än kvinnors i 
alla åldrar. Stora skillnader i medelinkomst mellan stadsdelsområdena.

Förvärvsfrekvens Ökat de senaste tio åren, dock marginellt sedan år 2000. Ökningen är större för 
män än för kvinnor.

Arbetslöshet 

Tydlig nedgång under 2006 från att tidigare varit ökande under 2000-talet. Högre 
för män än kvinnor. Lägre arbetslöshet bland ungdomar i Göteborg än i riket. 
Stora skillnader mellan olika stadsdelsområden. Sämre utveckling för vissa 
ungdomsgrupper, kortutbildade kvinnor, utrikes födda samt funktionshindrade än för 
andra grupper.

Bidragsberoende
Bidragens andel av familjers disponibla inkomster har minskat. Andelen hushåll som 
har försörjningsstöd minskar sakta. Även de långtidsberoende hushållen har blivit 
färre. Tydliga minskningar även i s k utsatta stadsdelar.

3.2 Kunskap och utbildning

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån höjs successivt. Ökande befolkningsandel med gymnasie- och 
eftergymnasial utbildning. Kvinnor i åldern 25-34 år är en särskilt välutbildad grupp. 
Stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika stadsdelsområden och mellan inrikes 
och utrikes födda.

Övergång till hög-
skolestudier

Intresset för högskolestudier har stagnerat. Andelen studenter med arbetar- 
eller invandrarbakgrund är konstant. De senaste åren en stor ökning av utbild-
ningsplatser inom ”kvalificerad yrkesutbildning” (KY).

3.3 Boende

Lediga lägenheter Brist på lägenheter och ökat antal boende per lägenhet trots större tillskott av 
bostäder än under 1990-talet. Mycket få lediga lägenheter.

Bostadsproduktion Sedan 2002 främst ökning av lägenheter i flerbostadshus.
Rörligheten på bo-
stadsmarknaden

Ökande rörlighet sedan 2002. Störst utflyttning från Göteborg sker i åldersgruppen 
30-40 år till småhus i grannkommunerna.

Bostadsbeståndets 
sammansättning

Jämn fördelning mellan olika upplåtelseformer i Göteborg som helhet. Dock stora 
skillnader inom Göteborg med störst andel småhus i väster. ”Allmännyttans” 
hyreslägenheter dominerar i nordost.

Trivsel
En mycket hög andel av invånarna är nöjda med att bo i Göteborg. Inga större 
skillnader i uppfattning beroende på var i Göteborg man bor. Nöjdheten med den 
egna stadsdelen är något lägre i s k utsatta områden än i övriga.

Sekundär bostads-
marknad

Tillgången till särskilt äldreboende har minskat, medan tillgången till andra 
särskilda boendeformer som beviljas av socialtjänsten har ökat. Viss minskning av 
antalet hemlösa.

3.4 Hälsa och trygghet

Livslängd
Fortsatt ökande livslängd för både kvinnor och män. Avsevärda skillnader mellan 
olika stadsdelsområden samt mellan befolkningsgrupper med avseende på såväl 
socioekonomisk tillhörighet som etnisk härkomst.

Sjukfrånvaro Fortsatt minskning sedan 2001 av antalet sjukpenningdagar i alla åldersgrupper. 
Psykisk ohälsa är en dominerande sjukdomsorsak.

Hälsa
Ohälsotalet fortsätter minska i Göteborg liksom i riket. Ojämna levnadsvillkor mellan 
stadsdelsområden och befolkningsgrupper. Sämst hälsoförhållanden för utrikes 
födda kvinnor.

Frisk- och
riskfaktorer

Ungdomar har störst andel med riskabla alkoholvanor. Män i Västra Götalands-
regionen har de mest riskabla alkoholvanorna i landet. Rökning minskar för alla 
utom för medelålders och äldre kvinnor medan snusning ökar bland både kvinnor 
och män.

Trygghet
Den upplevda tryggheten varierar mycket mellan olika stadsdelsområden. 
Otrygghet påverkar en del ungdomars fritidsvanor. Forskningen visar på samband 
mellan upplevd diskriminering och ohälsa.  
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3.5 Delaktighet och inflytande

Intresse för politik
Ingen skillnad mellan olika stadsdelsområden när det gäller invånarnas intresse för 
politiska frågor som rör Göteborg. När det gäller intresse för politik generellt finns 
variationer mellan stadsdelsområdena. 

Information

Svag ökning av dagstidningsprenumeration i Göteborgsregionen. Dock stora 
variationer mellan stadsdelsområden när det gäller tidningsprenumeration, men 
inga större skillnader i nyhetshämtande från radio och TV. Jämn tillgång till person-
dator- och internettillgång i Västra Götalands län. Störst skillnad mellan unga och 
äldre samt mellan låg- och högutbildade. 

Valdeltagande Valdeltagandet i kommunalvalet i Göteborg har ökat två val i rad, kan ses som ett 
trendbrott.

Föreningsdeltagande En betydande del av invånarna är föreningsaktiva. På senare tid minskat förenings-
deltagande bland barn och unga.

Fritidsvanor De allra flesta ungdomar är aktiva på något sätt. Det största intresset är att träffa 
kompisar.

Representation bland 
förtroendevalda

Kvinnorepresentation i direktvalda politiska organ och indirekt valda organ som 
redovisas offentligt har ökat i Göteborg och riket.

Jämställdhet

Relativt sett liten skillnad mellan kvinnor och män i storstadsregioner jämfört med 
andra kommuner, bl a beträffande andel högutbildade, sysselsatta och arbetslösa. 
I ett sammanvägt jämställdhetsindex ligger Göteborgs stad nu på rang 26 av 
Sveriges 290 kommuner. 2003 låg Göteborg på 51:a plats.

3.6 Stadens inomgeografiska dynamik

Segregation-tillväxt

Inga entydiga belägg finns som visar på vilket sätt segregation påverkar tillväxten 
i storstadsregionerna. Dock påvisas att inkomsttillväxten påverkas negativt vid 
rumslig separation mellan låg- och högutbildade samt mellan yngre och äldre. 
Däremot kan inte styrkas att rumslig separation utifrån etnisk härkomst påverkar 
inkomsttillväxten negativt. 

Ekonomisk
segregation Den ekonomiska segregationen sammanfaller alltmer med den etniska.

Segregationsindex
för utrikes födda

Segregationen är högre i Göteborg och Malmö än i Stockholm. De senaste åren har 
skett en minskning i Göteborg och än mer i Malmö. I Stockholm ökar segregationen, 
men från än lägre nivå än de andra storstäderna. Det sker en ökande polarisering 
mellan s k synliga och icke-synliga invandrargrupper.
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Miljödimensionen
Indikatorer: Kommentarer:
4.1 Klimat

Koldioxidutsläpp
Globalt stigande nivåer, jordens medeltemperatur har ökat under 1900-talet. 
Något varierande nivåer i Göteborg sedan början av 1990-talet, f n något över det 
nationella målet för 2008-2012.

4.2 Luft
Svaveldioxidhalter Minskat sedan slutet av 1980-talet, trenden har planat ut sedan 1990-talet.

Kväveoxidhalter Sjunkande trend som planat ut sedan mitten av 1990-talet, men överskrider 
miljökvalitetsnormer (MKN). 

Partikelhalter Ökande från slutet av 1990-talet till 2003, 2004 något lägre, därefter åter ökande, 
överskrider MKN. Troligt samband med lagen om vinterdäck.

4.3 Gifter i miljön
Kemiska produkter 
som innehåller 
allergiframkallande 
ämnen

Ökar över hela landet sedan mitten av 1990-talet.

4.4 Mark och natur
Våtmarker Nya har tillskapats, 7 st sedan 1996. 

Andel ekologiskt 
odlad mark (jordbruk)

Ökande andelar, från 10 procent av kommunens åkerareal 1990 till ca 20 procent 
idag.

Antal rödlistade arter År 2006 fanns 606 rödlistade arter i stadens artdataarkiv. Ökning varje år sedan 
införandet av systematiskt arbete med artdataarkiv.

4.5 Hav, sjöar och vattendrag
Stopp i intaget vid 
Lärjeholm

Ökande frekvens samt ökande stopptider sedan början av 1990-talet, främst 
p g a mikrobakteriell påverkan.

Fosforhalter i vatten-
drag  

Höga halter främst i jordbrukslandskap (exempelvis Lärjeån). I övrigt halter i nivå 
med Länsstyrelsens mål för 2020. 

pH i Fisjön Tendenser till minskad surhet kan märkas.
4.6 Trafik och bebyggd miljö

Avfallsmängder
Mängden hushållsavfall ökade mellan 2004 och 2005. Konjunkturberoende, märk-
tes bl a efter 2000 då avfallsmängderna minskade till följd av vikande konjunktur. 
Mängden verksamhetsavfall är osäker, p g a  brister i statistik. 

Energianvändning 
per invånare

Ökning på transportsidan sedan 1990-talet. På industrisidan samvarierar energi-
användningen med konjunktursvängningar. På hushållssidan är uppvärmningen 
relativt stabil medan elanvändning ökar.

Närhet till grönområ-
den

Tillgång till bostadsnära promenadområden (500m) saknas i centrala staden och 
centrala delar av Hisingen.

Trafikutveckling Ökande biltrafik, främst över kommungränsen, under lång tid men också något 
ökande användning av kollektivtrafik.

Boende utsatta för 
trafikbuller >65 dBA Minskat sedan slutet av 1980-talet.
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Ekonomiska aktiviteter har alltid varit geografiskt koncentrerade. Urbanisering och städers ut-
veckling har under lång tid varit i fokus inom forskningen, urbaniseringsprocessen har ofta be-
handlats i samband med övergången från ett agrart till ett industriellt samhälle.15

 Varför städer och regioner utvecklas olika och blir olika stora är en frågeställning som det 
finns ett flertal teorier kring. En framträdande teori inom forskningen om urbana ekonomier är 
den ”Nya Ekonomiska Geografin” (NEG). Genom att kombinera redan kända kunskaper om 
ekonomiska samband och bygga vidare på tidigare teorier har NEG bidragit till nya insikter gäl-
lande urbana ekonomier. Idag är NEG en frekvent använd utgångspunkt i analyser och strategier 
för regional tillväxt och har fått stöd av data över den regionala utvecklingen i Sverige det senaste 
decenniet.16

 Såväl invånare som företag tenderar att koncentreras geografiskt till vissa platser och enligt 
NEG beror detta på egenskaper i de lokala marknaderna. En stor lokal marknad leder till bättre 
grogrund för mångfald, förnyelse och tillväxt. När regioner växer och integreras stärks förutsätt-
ningarna för fortsatt ekonomisk utveckling med högre inkomst för invånarna till följd. Företag 
attraheras av befolkningsrika marknadsplatser med stor efterfrågan och den efterföljande mång-
falden i form av exempelvis underleverantörer och kompetenser. Invånarna i sin tur attraheras av 
större regioners mångsidiga efterfrågan på arbetskraft samt utbud av varor, tjänster och upplevel-
ser. På stora lokala marknader skapas således underlag för en ekonomi präglad av en mångfald 
av olika verksamheter, vilket ger utrymme för en specialisering inom olika näringar. En större 
andel av ekonomin baserad på den lokala marknaden innebär också att utvecklingen blir mindre 
beroende av omvärlden.17

 På grund av att arbetsmarknader i allt högre grad kommit att bli regionala, som en följd av 
ökande pendlingsströmmar, beskrivs den ekonomiska dimensionen oftast utifrån funktionella 
regionala perspektiv i stället för utifrån administrativa indelningar som kommuner. Jämförelser 
sker dessutom inte sällan mellan grupper av regioner, t ex storstadsregioner och andra typer av 
regioner. 
 Många gånger baseras regionindelningen på kommuner som sammanförs till funktionella 
regioner, i första hand avgränsade utifrån hur pendlingsströmmar går. Det innebär att regionerna 
är föränderliga över tid och att de oftast skiljer sig från olika typer av administrativa indelningar, 
såsom regioner, län eller kommunalförbund. En komplikation är också att det i olika rapporter 
används skilda indelningar i funktionella regioner. Det medför att i detta kapitel varierar områ-
dena som jämförs beroende på varifrån materialet hämtats. 
 Den vanligast förekommande indelningen i funktionella regioner, baserat på pendlingssta-
tistik, är lokala arbetsmarknader (LA) som beräknas av SCB18. LA avgränsas utifrån statistik 
över arbetspendling mellan kommuner och kan bestå av en eller flera kommuner. Indelningen 
förändras över tiden allteftersom pendlingsströmmarna ändrar omfattning och riktning. Antalet 
arbetsmarknader i landet har minskat från 187 år 1970 till 87 år 2003. 
 NUTEK19 använder en modifierad version av SCB:s lokala arbetsmarknader, som från och 
med 2005 benämns funktionella analysregioner (FA-regioner). Indelningen i FA-regioner byg-
ger, i likhet med SCB, på pendlingsstatistik men tar även hänsyn till utvecklingstendenser i 
pendlingsmönster och påbörjade investeringar i exempelvis infrastruktur. FA-regionerna syftar 

15 ”Urbanisering, storstäder och tillväxt” (2006), ITPS (A2006:015)
16 ”Västsverige och den nya ekonomiska geografin II” (2005), Västra Götalandsregionen; ”Regionernas tillstånd  
 2006” (2006), ITPS
17 ”Västsverige och den nya ekonomiska geografin II” (2005), Västra Götalandsregionen 
18 SCB (Statistiska Centralbyrån) 
19 NUTEK (Verket för näringslivsutveckling)

2  Den ekonomiska dimensionen
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framåt i tiden och är gjorda för att vara stabila under en längre tidsperiod. Liksom LA-regionerna 
minskar FA-regionerna i antal, efter den senaste indelningen 2005 minskade antalet med nio, till 
72. ITPS använder i huvudsak NUTEK:s indelning i sina regionala analyser.20  
 I detta kapitel används de två funktionella regionala indelningarna lokala arbetsmarknader 
(LA) samt FA-regioner (ITPS indelning). I vissa jämförelser används dessutom län som regional 
indelning. Där det är motiverat görs slutligen även jämförelser med utvecklingen i riket som hel-
het eller inom Göteborgs stad.

Utvecklingen av den regionala befolkningsmässiga tillväxten den senaste tioårsperioden pekar 
på att en koncentration sker till de största regionerna samtidigt som skillnaderna i medelinkomst 
mellan olika regioner ökar. Från ITPS rapport ”Regionernas tillstånd 2006” kan följande drag i 
utvecklingen lyftas fram:21

Antalet regioner där tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning utvecklas dynamiskt 
är förhållandevis begränsat. Det handlar framförallt om de tre storstadsregionerna samt någ-
ra regionala centra (exempelvis Umeå och Jönköping). Där har tillväxten ökat både totalt och 
per capita, vilket skapat utrymme för tillväxt i sysselsättning och befolkning. 

Den stora majoriteten av regioner har utvecklats sämre än riksgenomsnittet mätt både per 
invånare och totalt sett. Nästan 50 av landets 72 FA-regioner släpar efter. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att majoriteten av Sveriges befolkning är bosatt i regioner som uppvisat en 
förhållandevis god tillväxt. 

Tillväxten är inte helt och hållet avgränsad till storstadsregionerna, det finns flera exempel på 
mindre regioner där tillväxttakten varit relativt hög. Exempelvis är Strömstad den FA-region 
som under den senaste tioårsperioden uppvisar den högsta ekonomiska tillväxten och det 
finns flera andra småregioner med en god tillväxt. 

Mönstret med klart skilda utvecklingar i olika typer av regioner finns även i den regionala 
befolkningsutvecklingen. Av landets 72 FA-regioner är det endast i elva som folkmängden 
ökat mellan 1995 och 2005. 

20 ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier) räknar emellertid inte Bollebygds kommun till Göteborgs FA- 
 region vilket NUTEK gör. Gnesta och Trosa kommun räknas vidare ej in i Stockholms FA-region.   
21 Regionindelning i FA-regioner används i nedanstående text. 

Tabell 2.1: Regionala indelningar i Göteborgsområdet (GR, Göteborgs LA och FA-region) 

I GR ingår: I Göteborgs LA ingår GR 
och:

I Göteborgs FA-region ingår GR, 
LA och:

Kungsbacka Härryda Orust Essunga
Partille Öckerö Vårgårda Herrljunga

Stenungsund Tjörn Bollebygd Varberg
Ale Lerum Mark

Lilla Edet Göteborg
Mölndal Kungälv
Alingsås

Kommentar: GR är Göteborgsregionens kommunalförbund. Göteborgs LA är i 2003 års indelning och 
Göteborgs FA-region i 2005 års indelning.
Källa: SCB, NUTEK
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Koncentrationen av såväl produktion som befolkning till storstadsregionerna har stärkts de 
senaste tio åren. 50 procent av all samlad produktion och mer än hälften av den totala tillväx-
ten härrör från storstadsregionerna. Sveriges samlade ekonomiska utveckling avgörs därför i 
huvudsak av tillväxten i de stora regionerna.

Storstädernas viktiga roll i en globaliserad, kunskapsintensiv och innovationsdriven ekonomi har 
således under senare år blivit en alltmer vedertagen uppfattning. Just Göteborgs stads och Göte-
borgsregionens förutsättningar och möjligheter, som urban ekonomi, till växande sysselsättning, 
inkomster och välfärd är följaktligen en central fråga. Med NEG som teoretiskt fundament lyfter 
Business Region Göteborg (BRG) i rapporten ”Tillväxt i Göteborgsregionen” fram regionens 
styrkor gällande ekonomisk utveckling och tillväxt, men belyser också en motbild. 
 Styrkorna är Göteborgsregionens positiva befolkningstillväxt, ekonomins goda tillväxt och 
ökande mångfald samt den långsiktigt växande sysselsättningen. Samtidigt konstateras regionen 
och närmarknaden vara så liten, samt tilltron till den traditionella industriproduktionen så stark, 
att den urbana ekonomin blir sårbar för ekonomiska störningar. En större region, och kärna, ger 
större närmarknad för arbete, småföretag, finansiella tjänster, kultur och evenemang etc, med 
bättre förmåga att växa av egen kraft som följd.
 Sambanden mellan ekonomisk tillväxt och övriga dimensioner i hållbar utveckling är dock 
inte alltid positiva. Främst har detta kommit att gälla sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöpåverkan.�� Men enligt BRG:s rapport behöver inte regionförstoringen, och således eko-
nomisk tillväxt, nödvändigtvis stå i direkt konflikt med miljödimensionen i hållbar utveckling. 
Exempelvis omnämns den stora och täta regionens möjlighet till energiomvandling och trafik-
system med helt andra miljötekniska skalfördelar än små och glesa regioner. Stora regioner kan 
med andra ord bära effektiva system och nätverk med höga fasta kostnader.��

 Mycket av storstädernas framträdande ekonomiska position kan följaktligen förklaras av just 
deras storlek och täthet. På samma gång finns det i både ekonomisk-geografisk och annan teori 
en diskussion om de inomregionala skillnaderna i storstäderna och den betydelse dessa har för 
tillväxten på en övergripande nivå. I kapitel � ges en mer ingående beskrivning av storstädernas 
inre geografiska differentiering och vilken betydelse detta kan ha för den övergripande regionala 
tillväxten.��    
 Trots ett ökat intresse för regionala tillväxtfrågor och inte minst storstädernas betydelse, re-
gionalt såväl som nationellt, är dock kunskapen om vad som skapar tillväxt inte fullständig. 
Studier har haft svårt att empiriskt belägga betydelsen av många av de faktorer som man på 
teoretiska grunder antar är viktiga för utvecklingen. Det beror på att ekonomisk tillväxt är en 
komplicerad och mångfacetterad process som inte låter sig fångas i enstaka kvantitativa indi-
katorer. Några förutsättningar i den regionala miljön som antas vara viktiga för tillväxten är 
emellertid folkmängd, befolkningens åldersstruktur, andel förvärvsarbetande, utbildningsnivåer 
samt näringslivets branschstruktur. Här beskrivs därför utvecklingen av dessa förutsättningar i 
Göteborgsregionen, innan vi slutligen redovisar några mått på den regionala tillväxten. 

2.1	 Befolkning

Befolkningsstrukturen och förändringar i befolkningsutvecklingen utgör en viktig potential för 
ekonomisk tillväxt. Befolkningstillväxt har dock inte en direkt påverkan på den ekonomiska 
tillväxten, utan snarare på andra variabler, som i sig kan generera positiva eller negativa effekter. 
�� Se kapitel � för vidare resonemang rörande sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan.
�� ”Tillväxt i Göteborgsregionen – ett underlag för regionens tillväxtstrategi” (2006), Rapport från BRG
�� Se kapitel 3, avsnitt 3.6 för ingående redogörelse av inomregionala mönster och deras möjliga betydelse för  
 den övergripande regionala tillväxten.  
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Positiva effekter kan innefatta större marknad eller en ökning av arbetskraften, negativa effekter 
kan exempelvis vara större försörjningsbörda i form av fler barn per arbetande vuxen.

Regionala skillnader i befolkningsutveckling
Befolkningen i landet ökade mellan 1995 och 2005 med drygt 210 000 personer. Den största 
orsaken till denna ökning var utrikes migration.25 Befolkningsutvecklingen i riket har under 
lång tid handlat om en koncentration till vissa regioner och en avfolkning av andra. ITPS gör 
en gruppering av FA-regioner i regionfamiljer26 för att kunna jämföra regioner med något sånär 
likartade utvecklingsförutsättningar. Bland regionfamiljerna är det endast i storstadsregionerna 
som folkmängden ökat mellan 1995 och 2005. I samtliga övriga regionfamiljer har befolkningen 
minskat, i synnerhet i småregioner, se tabell �.�. Nästan hälften av landets befolkning bor nu i 
storstädernas FA-regioner.

Utvecklingen varierar en del inom varje regionfamilj men endast elva av totalt 72 FA-regioner 
hade en positiv befolkningsutveckling under perioden 1995-2005. Störst procentuell befolknings-
tillväxt hade de tre storstadsregionerna samt Umeå och Halmstad. Exempel på andra FA-regioner 
med betydande ökning av befolkningen är Borås, Jönköping och Örebro. 
 Majoriteten av landets FA-regioner hade 1995-2005 både ett flyttnings- och födelseunderskott, 
bland regionfamiljerna är det enbart storstadsregionerna som redovisar födelseöverskott. Mins-
kande antal invånare leder inte bara till vikande befolkningsunderlag i allmänhet utan också till 
en åldrande befolkning, vilket på sikt kan ge allvarliga konsekvenser vad gäller skatteunderlag, 
arbetskraftsförsörjning, vårdbehov och humankapitalets reproduktion.

Befolkningsutveckling i storstädernas lokala arbetsmarknader
De tre storstädernas lokala arbetsmarknader har tillsammans vuxit med över 360 000 personer 
under den senaste tioårsperioden, medan övriga riket minskat sin folkmängd med drygt 80 000 
invånare, se tabell �.�. 
 Mellan år 1996 och 2006 har folkmängden i Göteborgs lokala arbetsmarknad ökat med 73 058 
invånare eller 7,6 procent. Det är ungefär lika mycket som ökningstakten för Malmös LA (7,5 
procent) men mindre än Stockholms LA som ökar med 9,4 procent. Det övriga riket har en ne-
gativ befolkningsutveckling. Under det senaste året har Stockholm och Malmö haft en större 
befolkningsökning än Göteborg på såväl LA- som kommunal nivå. Malmö stad ökade mest, med 
1,8 procent medan Göteborgs stad ökade med knappt en procent. 

25 ”Regionernas tillstånd 2006” (2006), ITPS
26 Indelningen baseras främst på FA-regionernas befolkningsstorlek. De större regionerna särskiljs dessutom  
 på om det finns ett universitet i regionen, samt de mindre regionerna om de i huvudsak är varu- respektive  
 tjänsteproducerande.

Tabell 2.2: Befolkningsutveckling 1995-2005 per regionfamilj, FA-regioner

Område
Befolkning

2005
(1000-tal)

Förändring 
1995-2005

(%)

Andel av rikets 
befolkning 2005 (%)

Riket 9 048 2,4

Storstadsregioner 4 244 8,7 46,9
Regionala centra med universitet 1 559 -0,5 17,2

Övriga regionala centra 1 981 -0,2 21,9

Lokala centra (varuproducerande) 337 -4,8 3,7

Lokala centra (tjänsteproducerande) 327 -3,6 3,6

Småregioner (varuproducerande) 289 -7,7 3,2

Småregioner (tjänsteproducerande) 311 -9,1 3,4

Källa: ITPS, ”Regionernas tillstånd 2006” 

E
konom

iska dim
ensionen



 Göteborgssamhällets utveckling 2007

18

Befolkningens åldersstruktur
Befolkningens åldersstruktur har stor betydelse för potentialerna för regional tillväxt, bl a kan den 
ge indikationer om framtida förändringar i tillgången på arbetskraft och humankapital (en viktig 
indikator är andelen individer i arbetsför ålder, en andel som kan illustrera försörjningsbördan d v s 
andelen människor som potentiellt deltar i produktionen i relation till hela befolkningen). 
 De tre storstädernas lokala arbetsmarknader har en yngre befolkning än riket som helhet med en 
högre andel i arbetsför ålder (25-64 år) och en genomgående lägre andel pensionärer (65- år). 

Göteborg stad har, i jämförelse med de 16 övriga kommunerna i Göteborgs LA, relativt sett färre barn 
och ungdomar, men en väsentligt högre andel personer i de studie- och förvärvsaktiva åldrarna. 

Befolkningsutvecklingen i Göteborgs stad
Sedan 1995 har folkmängden i Göteborgs stad ökat med drygt 40 000 invånare. Ökningstakten 
har varit högre än genomsnittet för övriga kommuner i Göteborgs LA, se tabell �.�. Den främsta 
anledningen till folkmängdsökningen i Göteborg stad är det positiva flyttningsnettot (inflyttning 
minus utflyttning), se tabell 2.5. I takt med att antalet födda per år har ökat sedan början av 2000-
talet, har dock födelsenettots (antal födda minus antal döda) betydelse för befolkningstillväxten 
ökat. Av den totala folkökningen mellan 1995 till 2005 är ca 32 000 att hänföra till nettoflyttning 
och nästan 9 000 till födelseöverskott.
 Under åren 1995-2005 ökade folkmängden i Göteborgs stad med i genomsnitt 3 700 personer 
per år, varav inflyttningsnettot svarade för 2900. Födelsenettot uppgick till i genomsnitt 800 per 
år. Under perioden var folkökningen som lägst år 1997 (med 2 595 personer) och som högst år 
1996 (med 4 827 personer). 
 Fruktsamheten (antal födda barn per kvinna i fertil ålder) sjönk successivt från den senaste 
s k babyboomens toppår 1990, till en mycket låg nivå under den senare delen av 1990-talet. Under 
1990 föddes 6 700 barn i Göteborgs stad men under åren 1997-1999 föddes drygt 5 200 per år. 
Fruktsamheten i Sverige under 1999 var den lägsta sedan 1749 då Tabellverket grundades. Efter 

Tabell 2.4: Folkmängden efter ålder 2005, procent och antal

Ålder Göteborgs 
stad

Övriga 
kommuner i 

Göteborgs LA

Göteborgs 
LA

Malmös 
LA

Stockholms 
LA Riket

0-15 17,8 21,5 19,2 18,5 19,5 18,7
16-24 12,1 10,4 11,3 11,2 10,5 11,0
25-64 56,0 52,5 54,3 53,2 55,7 53,0
65- 14,9 15,6 15,2 17,1 14,2 17,3
Summa 100 100 100 100 100 100
Antal inv 484 942 461 880 946 822 996 719 2 250 310 9 047 752

Källa: SCB

Tabell 2.3: Folkmängd och folkmängdsförändring 1996-2006 i LA, antal och procent

Område
Folkmängd

2006
(Antal)

Förändring 
1996-2006

(Antal)

Förändring
1996-2006

(%)
Stockholms LA 2 281 003 213 537 9,4
Malmös LA 980 879 74 010 7,5
Göteborgs LA 956 083 73 058 7,6
Göteborgs stad 489 757 40 568 8,3
Övriga kommuner i Göteborgs LA 466 326 32 490 7,0
Övriga riket 4 895 292 -84 844 -1,7

Källa: SCB
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1999 har fruktsamheten sakta börjat öka, såväl i Sverige som i Göteborg, även om den genomgående 
är något lägre i Göteborg än i riket som helhet. Med undantag för år 2005 har födelsenettot för Gö-
teborgs stad ökat stadigt sedan 1999. Allt tyder på att den nedgång av fruktsamheten som noterades 
under 2005 var en tillfällighet och att den åter ökar under 2006. Att det föds fler barn i Göteborg beror 
inte bara på den ökade fruktsamheten utan även på att antalet kvinnor i fertil ålder blir fler.

Skillnaderna i folkökning mellan åren förklaras således till största delen av variationer i flytt-
ningarna. Flyttningsströmmarna kan variera mellan olika år och påverkas i hög grad av ekono-
miska och sociala faktorer såsom konjunktur, arbetsmarknad, bostadsbyggande och invandring.
 Utflyttning från Göteborgs stad till övriga kommuner i Göteborgs LA har under lång tid varit 
betydligt större än inflyttningen från dessa. Totalt har nettoutflyttningen till övriga kommuner i 
regionen uppgått till ca 17 000 personer mellan 1996 och 2005. I mitten av 1990-talet var utflytt-
ningsförlusterna relativt små i samband med lågkonjunktur och ett mycket blygsamt småhusbyg-
gande i kringliggande kommuner. Sedan år 2000 har utflyttningsförlusterna legat på en högre 
nivå och varierat mellan 1 800 och 2 700 personer per år. 
 Flyttströmmarna gentemot övriga riket, förutom Göteborgs LA, och gentemot utlandet har 
däremot inneburit ett totalt flyttningsöverskott under samtliga år sedan 1996. Under perioden 
1996-2005 uppgår flyttningsöverskottet gentemot övriga riket till ca 31 900 personer och gente-
mot utlandet till ca 13 000 personer. Invandringen och inflyttningen av utländska medborgare har 
haft en stor betydelse för Göteborgs befolkningstillväxt.27 

 Trots fluktuationer i flyttningsströmmarna mellan olika år är däremot åldersfördelningen på 
de individer som flyttar påfallande stabil. Ungdomar, som ska studera och även påbörja för-
värvslivet, flyttar i stor utsträckning till Göteborgs stad, medan många familjer med små barn 
flyttar från staden och främst till kommuner i regionen. Ett likartat mönster finns även i övriga 
storstadsregioner.
 Kommunerna runt storstäderna har också generellt haft en positiv befolkningsutveckling. 
Omfattande flyttningar inom storstadsregionerna har tillsammans med ökad pendling medfört 
en regionförstoring. Infrastruktursatsningar och stigande boendekostnader i storstäderna har bl a 
bidragit till detta. Parallellt med den regionala koncentrationen pågår det alltså en lokal utsprid-
ning av befolkningen. Urbaniseringen blir mer utbredd geografiskt och sträcker sig till områden 
och orter runt storstäderna. 

27 Se kapitel 3, avsnitt 3.6 för framställan rörande flyttströmmar inom staden samt invandring till olika stadsdelar.

Tabell 2.5: Folkmängden och dess förändringar i Göteborgs stad 1995-2006, antal
År Folkmängd Folkökning Födelsenetto Flyttningsnetto
1995 449 189 4 636 606 4 020
1996 454 016 4 827 401 4 416
1997 456 611 2 595 195 2 401
1998 459 593 2 982 299 2 788
1999 462 470 2 877 43 2 882
2000 466 990 4 520 657 3 884
2001 471 267 4 277 726 3 531
2002 474 921 3 654 982 2 714
2003 478 055 3 134 1 367 1 768
2004 481 410 3 355 1 820 1 542
2005 484 942 3 532 1 703 1 866
2006 489 757 4 815 2 321 2 469
Total förändring
1995-2006 40 568 11 120 34 281

Källa: SCB
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2.2		 Arbetsmarknad	och	utbildning	

Arbetskraftsutbudet och dess sammansättning avspeglar företagens tillgång på arbetskraft och 
är en värdefull indikator för att spegla produktions- och tillväxtpotentialen. Rörligheten på ar-
betsmarknaden har betydelse för effektiv resursallokering och för regionens tillgång till kompe-
tent arbetskraft. Det finns många belägg för ett positivt samband mellan högutbildad arbetskraft 
(humankapital) och ekonomisk tillväxt. Då stora stadsregioner oftast har en högre andel högut-
bildade i jämförelse med glest befolkade regioner blir dessutom just sambandet mellan städer, 
humankapital och tillväxt idag sällan ifrågasatt.28    

Förvärvsfrekvens och arbetslöshet
Förvärvsfrekvensen har ökat sedan 1995 såväl i Göteborgs stad som i Göteborgs LA, och närmar 
sig därmed Stockholms LA och riksgenomsnittets nivå, se figur 2.1. Under 2002 och 2003 mins-
kade förvärvsfrekvensen i Stockholms LA och den har ännu inte återuppnått den tidigare nivån. 
För Malmö och Göteborgs del var minskningarna små och förvärvsfrekvensen i Göteborgs LA 
är nu högre än vad den var 2001. Andelen förvärvsarbetande är betydligt lägre i Malmös lokala 
arbetsmarknad än i de två övriga storstadsregionerna. Ett sämre utgångsläge i Malmös LA späds 
dessutom på av att statistiken inte förmår fånga de personer som pendlar över Öresund till ett 
arbete i Danmark, något som betyder att förvärvsfrekvensen i Malmö möjligen underskattas.

I figur 2.1 framgår också att andelen förvärvsarbetande är klart lägre i Göteborgs stad än i Göteborgs 
LA, skillnaden 2004 är 4,5 procentenheter. Förvärvsfrekvensen är alltså betydligt lägre i regio-
nens närings- och befolkningsmässiga centrum än genomsnittet för hela regionen. Fenomenet 
återfinns i samtliga storstadsregioner. I Stockholmsregionen är skillnaden minst, 2,4 procenten-
heters skillnad mellan centrum och regionens genomsnitt, medan den är störst i Malmöregionen, 
8,3 procentenheter.29

28 ”Urbanisering, storstäder och tillväxt” (2006), ITPS (A2006:015)
29 Se kapitel 3, avsnitt 3.1 för en fördjupad diskussion kring förvärvsfrekvensens fördelning gällande män och  
 kvinnor och Göteborgs stads stadsdelar.

Figur 2.1: Förvärvsfrekvens, storstädernas LA samt Göteborgs stad och riket, procent
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Stockholm LA 75,8 78,7 79,1 78,8 77,9 78,2

Riket 75,1 77,1 77,7 77,8 77,2 78,0

Göteborg LA 73,6 76,4 77,1 77,6 77,1 77,8

Malmö LA 71,8 73,1 73,7 73,5 73,0 73,7

Göteborgs Stad 68,2 71,7 72,5 73,0 72,6 73,3
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Kommentar: Förvärvsfrekvensen är beräknad på befolkningen 25 - 64 år.
Källa: SCB
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Arbetslösheten varierar på ungefär samma sätt som förvärvsfrekvensen. I tabell 2.6 redovisas 
andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd på länsnivå med december månad 
som mättillfälle åren 2000 till 2006.30 Tabellen visar att arbetslösheten ökade fram till 2005 
och att den minskat under det senaste året. Relativt sett har arbetslösheten under perioden ökat 
mer i Stockholms län, även om den fortfarande ligger på en lägre nivå än i riket och de övriga 
storstadslänen. Mellan december 2005 och december 2006 sjönk andelen arbetslösa i samtliga 
storstadslän samt i riket. Minskningen var dock minst markant i Stockholms län. 

Även när det gäller arbetslösheten är situationen mer bekymmersam i länets centralort än i länet 
i genomsnitt. Under 2006 hade alla storstadskommunerna högre arbetslöshet än snitten i respek-
tive län. 
 Jämfört med riket är arbetslösheten högre i Göteborgs stad bland såväl kvinnor som män, 
skillnaderna har dock minskat något de senaste två åren, se tabell 2.7. Däremot har arbetslösheten 
bland ungdomar varit lägre i Göteborgs stad än i riket hittills under 2000-talet. Ungdomsarbets-
lösheten minskade såväl i Göteborgs stad som i riket under 2006 jämfört med föregående år.31 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvärvsintensiteten i Göteborgs LA närmar sig samma 
nivå som i Stockholms LA och riket. Samtidigt har arbetslösheten relativt sett ökat mer i Stock-
holms län än i Västra Götaland. Det har således skett en viss utjämning mellan de två regionerna 
vad gäller sysselsättningen. 
 Den genomsnittliga årliga ekonomiska tillväxten i Sverige 2003 - 2005 var 2,9 procent i fasta 
priser och inflationen var låg.�� Tillväxten i den svenska ekonomin de senaste åren har således 

30 I det svenska arbetslöshetsbegreppet har heltidsstuderande som sökt arbete inte ingått under den period som  
 redovisas här.
31 Se kapitel 3, avsnitt 3.1 för en fördjupad diskussion kring arbetslösheten hos ungdomar, utomnordiskt födda,  
 funktionshindrade och spridningen mellan Göteborgs stads stadsdelar. 
��  Mätt i BNP, SCB.

Tabell 2.6: Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 2000–2006, procent
Dec 
2000

Dec 
2001

Dec 
2002

Dec 
2003

Dec 
2004

Dec 
2005

Dec 
2006

Stockholms län 3,0 3,0 3,5 3,9 4,5 4,5 3,9

Västra Götalands län 5,9 5,5 5,5 5,8 6,1 6,2 5,2

Skåne län 6,6 6,3 6,4 6,5 6,9 6,8 5,7

Riket 5,9 5,5 5,6 6,0 6,4 6,5 5,6

Kommentar: Arbetslöshetssiffrorna är beräknade på andel av befolkningen, 16-64 år.  
Källa: AMS Kommunstatistik

Tabell 2.7: Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 2000–2006, procent
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Göteborgs stad totalt 6,6 6,4 6,4 6,8 6,9 7,2 6,0
Kvinnor 5,6 5,4 5,7 5,9 6,1 6,5 5,6
Män 7,6 7,2 7,2 7,7 7,7 7,8 6,4
Ungdomar 18-24 år 4,7 5,4 6,3 7,4 7,0 7,6 5,2

Riket totalt 5,9 5,5 5,6 6,0 6,4 6,5 5,6
Kvinnor 5,2 4,7 4,9 5,1 5,6 5,9 5,2
Män 6,4 6,2 6,5 6,9 7,2 7,1 5,9
Ungdomar 18-24 år 6,5 7,0 7,3 8,4 9,2 9,2 7,1

Kommentar: Arbetslöshetssiffrorna är beräknade på andel av befolkningen, 16-64 år.  
Källa: AMS
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inte inneburit en motsvarande ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Nya arbetstillfäl-
len har i hög grad uteblivit till förmån för effektiviseringar i företagens verksamhet. Det finns 
också ett strukturellt problem med svårigheten att få en överensstämmelse mellan utbud och ef-
terfrågan på arbetskraft med viss kompetens. Under 2006 har dock arbetslösheten sjunkit något 
och förvärvsfrekvensen ökat, det finns därmed tecken på en förbättring på arbetsmarknaden i 
storstäderna. I Västra Götalands län var också antalet varsel i oktober 2006 färre än året innan 
samtidigt som antalet lediga platser ökat avsevärt. Samma tendens fanns även under 2005 och 
gäller för samtliga storstadslän. 

Pendlingsmönster
Under de senaste tio åren har det skett en betydande regionförstoring, till följd av ökade pend-
lingsströmmar. Såväl in- som utpendlingen till och från Göteborgs stad har ökat. Under 2003 
minskade emellertid pendlingen något för första gången på länge, jämfört med närmast föregå-
ende år. Därefter har såväl in- som utpendling återigen ökat. Göteborgs FA-region är den stor-
stadsregion där pendlingen ökat mest i omfattning sedan 1995. Bland storstadsregionerna är det 
pendlare med hög utbildning i Göteborgs FA-region som pendlar längst, den högutbildade medi-
anpendlaren åker ca 8 km. I Stockholms- och Malmö FA-regioner har de högutbildade median-
pendlarna minskat sin pendling något, medan Göteborgspendlaren ökat sin pendling.�� 
 Totalt reser nästan 96 000 personer, en tredjedel av arbetskraften, från någon annan kommun 
till sitt arbete i Göteborgs stad medan drygt 39 000, närmare en femtedel av befolkningen, reser 
från Göteborg stad till andra kommuner, se tabell 2.8. Den allra största delen av pendlingen sker 
givetvis till och från Göteborgs lokala arbetsmarknad, av de 96 000 inpendlarna kommer drygt 
78 000 från kommuner i Göteborgs LA. 
 Mellan 1995 och 2004 har utpendlingen från Göteborgs stad ökat relativt sett mer än inpend-
lingen. Orsaken är bland annat att allt fler arbetar i Mölndals kommun, 2004 pendlade nästan 12 000 
personer till Mölndal från Göteborg. 

Det geografiska område inom vilket pendlingen sker varierar mellan olika grupper i befolkning-
en. Skillnaderna är framför allt stora för invånare med olika utbildningsbakgrund men även mel-
lan män och kvinnor. Ett mått på detta är hur de lokala arbetsmarknadernas storlek, och därmed 
antal, varierar. Västsverige�� delas in i 13 olika lokala arbetsmarknader för samtliga förvärvs-
arbetande. Bland kvinnor är dock antalet 14 och bland män elva, vilket visar att män generellt 
sett arbetspendlar inom ett större område än kvinnor. Än större är skillnaden mellan personer 
med olika utbildningsnivå, antalet lokala arbetsmarknader är nio bland de med högre utbildning 
medan antalet för invånare med lägre utbildning är 21.35 I synnerhet män med högre utbildning 
pendlar alltså inom ett betydligt större geografiskt område än andra grupper. 

�� ”Regionernas tillstånd 2006” (2006), ITPS
�� Västsverige definierat som samliga LA där någon kommun i Västra Götaland eller Hallands län ingår samt  
 Jönköpings LA.
35 ”Västsverige och den nya ekonomiska geografin II” (2005), Västra Götalandsregionen 

Tabell 2.8: In- och utpendling till/från Göteborgs stad 1995 och 2004, antal
1995 2004 Förändring

Inpendling totalt 81 134 95 855 + 14 721
(varav från LA) 69 045 78 383 + 9 338

Utpendling totalt 28 741 39 372 + 10 631

(varav till LA) 18 680 26 132 + 7 452

Nettopendling totalt 52 393 56 483 + 4 090
(nettopendling LA) 50 365 52 251 + 1 886

Källa:” Statistisk Årsbok Göteborg 2006”
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Någon jämförelse med Stockholms- och Malmöregionerna har inte gjorts, eftersom pendlings-
strömmar i storstadsregioner är komplicerade mönster som kräver ingående kunskap i de lokala 
förhållandena.

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån har ökat successivt i storstadsregionerna och andelen med eftergymnasial ut-
bildning uppgår nu till ca 40 procent, se tabell 2.9. Stockholms och Malmös lokala arbetsmark-
nader har en något högre utbildningsnivå än Göteborgs LA. Andelen med enbart förgymnasial 
utbildning har sjunkit i en snabbare takt i Göteborgs och Malmös LA, i samtliga storstäder är det 
nu cirka 15 procent som enbart har förgymnasial utbildning.36

 Högre utbildning och humankapital är som tidigare nämnts väsentliga faktorer för tillväxt, 
den ökande utbildningsnivån i storstäderna är därför av betydelse. En hög utbildningsnivå är en 
viktig lokaliseringsfaktor för företag och organisationer.

Enligt Högskoleverkets studier är det endast Stockholms och Göteborgs arbetsmarknader som 
har möjlighet att ta emot färdigutbildad arbetskraft även från övriga landet, vilket återspeglas i 
befolkningsutvecklingen. I Skåne råder ungefärlig balans. Övriga studieorter i Sverige har inte en 
arbetsmarknad som på motsvarande sätt kan ta emot nyutexaminerade från universitet och hög-
skolor. Bland högskoleutbildade har dock arbetslösheten ökat de senaste åren, exempelvis hade en 
dryg tredjedel av alla arbetslösa i Göteborgs stad en högskoleutbildning i december 2006.37 

2.3	 	Näringslivets	struktur	och	dynamik

Indikatorer som speglar näringslivets struktur och dynamik är värdefulla för att studera närings-
livets förmåga till anpassning, flexibilitet och utveckling. Dessa är nödvändiga förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt i ett samhälle som förändras i en allt snabbare takt. En regions närings-
struktur beror till stor del på geografiska förutsättningar och historiska faktorer. Men strukturen 
bestäms också av olika lokaliseringsfaktorer. Närheten till viktiga naturresurser såsom skog, 
järnmalm och vattenkraft hade tidigare stor betydelse för den industriella lokaliseringen. Detta 
historiska arv är av betydelse även idag, men kan inte längre fullt ut förklara den regionala nä-
ringslivsstrukturen och förändringar i denna. Dagens mest vitala produktionsresurser utgörs av 
arbetskraft och kapital och dessa är, till skillnad från naturresurserna, rörliga över regiongränser. 
Även existensen av länkar och nätverk mellan företag i form av kluster och andra koncentre-
ringar har idag betydelse för företags val av lokaliseringsort, liksom tillgång till och samverkan 
med universitetens och högskolornas forskning.

36 Se kapitel �, avsnitt �.� för en fördjupad diskussion kring utbildningsnivån inom Göteborgs stad.
37 AMS

Tabell 2.9: Utbildningsnivå i storstädernas LA och riket, procent 
Stockholm Göteborg Malmö Riket

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005
Eftergymn utb 33 38 42 27 31 36 29 34 39 26 30 34

Gymnasial utb 43 43 41 44 45 44 43 45 43 46 48 47

Förgymn utb 20 16 14 26 20 16 24 19 15 26 20 16
Kommentar: Utbildningsnivåerna är beräknade på andel av befolkningen, 25-64 år.  
Källa: SCB 
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Sysselsättningens sektors- och branschfördelning
Storstadsregionerna rör sig i riktning mot en ökad sysselsättning inom det privata näringslivet 
och då framför allt inom tjänstesektorn. Andelen sysselsatta i det privata näringslivet har ökat 
sedan 1995 i samtliga storstadsregioner och i riket som helhet, se tabell 2.10. Ökningstakten var 
relativt kraftig mellan 1995 och 2000 men har därefter planat ut. I Göteborgs LA och i riket som 
helhet sker visserligen en liten uppgång men i övriga storstadsregioner är andelen sysselsatta i det 
privata näringslivet ungefär densamma eller något lägre år 2004 jämfört med 2000.

I Stockholms lokala arbetsmarknad är det framför allt andelen anställda inom stat och region som 
minskat. I Göteborgs LA har andelen anställda minskat främst inom kommunala förvaltningar 
och bolag.
 En bättre bild av variationen i sysselsättningens sammansättning ges av dess fördelning på 
olika näringsgrenar, se tabell 2.11. Vid en jämförelse mellan storstadsregionerna finns flera ge-
mensamma drag men också olikheter. Tjänstenäringen dominerar i storstädernas lokala arbets-
marknader och är tillväxtdrivande. I samtliga storstadsregioner har andelen sysselsatta inom 
tjänstesektorn ökat jämfört med 1995. Det har dock skett en liten nedgång i andelen sysselsatta 
inom finansiell verksamhet och företagstjänster i Stockholms lokala arbetsmarknad mellan 2000 
och 2004, medan nivån förblivit nästintill oförändrad i Göteborgs och Malmös LA. Sett till riket 
som helhet har emellertid sysselsättningstillväxten mellan 1995 och 2004 i genomsnitt varit star-
kast inom just företagsinriktade tjänster.38

 Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin sjönk i samtliga tre storstadsregioner un-
der perioden. I Göteborgs lokala arbetsmarknad var förändringen minst markant, i Malmös LA 
skedde emellertid en betydande sänkning av nivån. Näringsgrenen utgör dock fortfarande en 
viktig del av näringslivet i såväl i Göteborgs som i Malmös LA. Tillverkningsindustrin är således 
fortsatt central för Göteborgsregionens utveckling och fungerar, kompletterad med en växande 
tjänstenäring, som en motor för den västsvenska ekonomin.39

38 ”Regionernas tillstånd 2006” (2006), ITPS
39 ”Regionala utsikter november 2006” (2006), Nordea; ”Konjunkturbarometer för Västsverige 2006” (2006), SCB

Tabell 2.10: Andel förvärvsarbetande efter sektor i LA, procent
Stockholm Göteborg Malmö Riket

1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004
Stat och region 21,8 15,8 15,0 13,0 13,9 13,0 17,0 14,4 14,4 19,5 15,6 14,8

Kommunala förv/bolag 17,9 15,1 15,9 25,6 20,7 20,8 22,8 20,0 20,6 22,2 20,7 21,3

Privat näringsliv 60,3 69,1 69,1 61,5 65,4 66,2 60,2 65,6 65,0 58,3 63,7 64,0

Kommentar: Andel förvärvsarbetande i respektive sektor är beräknad på dagbefolkningen över 16 år.
Källa: SCB
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Nyföretagande och konkurser
Totalt startades 44 585 nya företag i Sverige under 2005, vilket motsvarar en ökning med 7 pro-
cent jämfört med 2004. Flertalet av dessa startades inom tjänstebranscher.
 I Västra Götalands län startades 7 097 företag, en ökning med 7 procent komparerat med 
2004, vilket kan jämföras med 4 procent i Stockholms- och Skåne län. Av de nystartade företa-
gen under 2005 hade 32 procent sitt säte i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 
14 procent i Skåne län. 
 Antalet sysselsatta i nystartade företag i Västra Götalands län uppgick till 10 900 personer 
under 2005. De nystartade företagens betydelse för sysselsättningen i länet uppgick till 1,7 procent 
under 2005 (antalet sysselsatta i nystartade företag i relation till totala antalet förvärvsarbetande) 
och den genomsnittliga sysselsättningen i nystartade företag uppgick till 1,6 personer per företag.
 Ett mått på nyföretagande är förnyelsetalet. Det definieras som antalet nystartade företag per 
100 befintliga företag föregående år. Förnyelsetalet för Västra Götalands län har ökat mellan åren 
2003 och 2005. Under 2005 uppgick förnyelsetalet för Västra Götaland till 7,8 vilket är lägre än 
för såväl riket som övriga storstadslän, se tabell 2.12.
 Tabell 2.12 visar även ett annat mått på nyföretagande, d v s etableringsfrekvensen. Den avser 
antalet nystartade företag per 1 000 personer i åldern 16-64 år. Även etableringsfrekvensen har 
ökat mellan åren 2003 och 2005. Under 2005 startades 7,2 företag per 1 000 invånare i Västra 
Götalands län, vilket även här är lägre än riket och övriga storstadslän.

Tabell 2.11: Andel förvärvsarbetande efter näringsgren* i LA, procent
Näringsgren Stockholm Göteborg Malmö

1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004
Energi, vatten, avfall, 
jordbruk fiske 1,7 1,4 1,4 1,7 1,4 1,5 3,7 3,0 2,9

Tillverkningsindustri och 
utvinning 12,3 10,9 10,2 19,2 18,6 17,7 19,0 18,0 16,0

Byggnads-verksamhet 5,4 5,1 5,4 6,0 5,5 5,7 5,6 5,9 5,9

Handel och 
kommunikationer 21,4 21,4 20,8 22,2 21,4 21,2 20,3 20,5 20,7

Personliga och kulturella 
tjänster 8,4 8,4 9,1 6,3 6,6 7,0 5,7 6,2 6,8

Finansiell verksamhet och 
företagstjänster 16,8 21,5 20,7 11,7 14,7 15,0 10,3 12,9 13,0

Offentlig förvaltning mm 6,6 6,3 6,6 4,7 4,2 5,0 5,2 4,6 4,6

Forskning och utbildning* 7,8 8,0 11,0 7,8 8,2 10,8 7,9 8,8 12,2

Vård och omsorg* 16,4 14,3 13,2 18,2 16,9 15,0 18,7 18,1 16,4

Näringsgren okänd 3,4 2,8 1,6 2,2 2,5 1,0 3,4 2,1 1,6

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kommentar: Andel förvärvsarbetande i respektive sektor är beräknad på dagbefolkningen över 16 år.
Källa: SCB
*Revidering gjordes av näringsgrensindelningen 2002. Förskolan ingår sedan dess i gruppen forskning och  
utbildning istället för i vård och omsorg.
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Endast en liten del av de företag som försvinner från marknaden gör det på grund av regelrätt 
konkurs. Antalet konkurser minskade stadigt under perioden 1992-1999 men ökade därefter igen 
fram till 2004. Från och med 2004 har antalet konkurser återigen minskat. Det minskande antalet 
konkurser skall samtidigt ses mot bakgrund av att nyföretagandet har ökat. Under ett år försvinner 
omkring en procent av företagen på grund av konkurs. 

Sysselsättningsdynamik
Nyföretagande är en komponent i den totala företagsdynamiken. Företag som startar på en plats 
kan dock påverka sysselsättningen i andra delar av landet. Många företag etablerar med tiden 
flera arbetsställen som kan vara spridda i olika regioner. Arbetsställets lokalisering beskriver 
var den verkliga verksamheten och sysselsättningen finns, medan företagets adress beskriver var 
huvudkontoret ligger.
 För att bl a kunna studera hur företag och arbetsställen startas och läggs ned har SCB utar-
betat en speciell metod, Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD). Utifrån FAD kan sys-
selsättningsdynamiken studeras, som följer av att arbetsställen tillkommer och läggs ned samt att 
kvarvarande arbetsställen ökar eller minskar sin sysselsättning.
 Under perioden 1987-2003 förklaras förändringar av antalet sysselsatta till ungefär 60 pro-
cent av att etablerade arbetsställen krymper eller växer medan resterande 40 procent förklaras av 
tillkomst eller nedläggningar av arbetsställen. Under perioden minskar andelen som är beroende 
av nedläggningar eller nyetableringar.40 Regioner med ett högt antal nedlagda arbetsställen har 
också ett högt antal nya arbetsställen. Göteborgs och Malmös FA-regioner ligger kring riksge-
nomsnittet medan Stockholm har en högre nivå på de variabler som beskriver arbetsställenas 
dynamik år 2004.41 

 I ITPS rapport ”Regionernas tillstånd 2006” konstateras emellertid att det inte finns något 
självklart samband mellan antal nyetableringar av arbetsställen och tillväxt, även om jämförelser 
ofta visar en positiv korrelation mellan nyföretagande och tillväxt. ”Förutom teorier att nyföreta-
gande skapar tillväxt, finns andra teorier som förutsätter att tillväxt i sig kan skapa högt nyföreta-
gande. Dessutom finns utöver det som sagts ovan goda skäl att tro att det finns flera underliggande 
faktorer som påverkar både nyföretagande och tillväxt”.��

Företagsklimat
En av förutsättningarna för näringslivets utveckling är ett gott företagsklimat. Företagsklimatet 
har därför betydelse för tillväxten och den regionala utvecklingen. Även om en stor del av det 
regelverk som påverkar företagen är nationellt och således likvärdigt för alla finns det lokala 
skillnader i företagsklimat. 
 Svenskt Näringsliv kartlägger företagsklimatet genom enkätundersökningar i alla Sveriges 
kommuner. Enkätsvaren kompletteras med statistiskt underlag. Eftersom kommuner är av olika 

40  ”Regionernas tillstånd 2005” (2005), ITPS
41  ”Regionernas tillstånd 2006” (2006), ITPS
��  ”Regionernas tillstånd 2006” (2006), ITPS, s. 80

Tabell 2.12: Nyföretagande i storstadslänen
Förnyelsetal Etableringsfrekvens

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Stockholms län 8,4 8,8 8,9 10,2 11,0 11,5

Västra Götalands län 6,2 7,7 7,8 5,5 6,9 7,2

Skåne län 7,4 8,5 8,6 6,8 8,1 8,4

Riket 7,0 7,8 8,1 6,4 7,2 7,7

Källa: ITPS, publikationen ”Nyföretagandet i Sverige 2004 och 2005 (S2006:005)”
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karaktär och har olika förutsättningar är det vanskligt att göra jämförelser mellan olika kom-
muner. Det kan dock konstateras att undersökningarna visar att Göteborgsregionens kommuner 
har förbättrat sina positioner successivt under de senaste åren. År 2006 hade Göteborgs stad den 
bästa rankingen av de tre storstadskommunerna.��    

2.4	 	Ekonomisk	tillväxt

Något enkelt mått på regional tillväxt finns inte. På nationell nivå används oftast bruttonational-
produkt, BNP. Dock är det komplicerat att på ett tillförlitligt sätt bryta ner det till regional nivå, 
till bruttoregionprodukt (BRP). Det är bl a svårt att fördela företagens förädlingsvärde, förutom 
de löner som utbetalas, på en regional nivå. Flera olika mått existerar (BRP, inkomster och löne-
summor) och dessa är indikatorer som på olika sätt speglar den ekonomiska tillväxten. Måtten 
som vanligtvis används hänger dock nära samman med varandra och i föreliggande rapport har 
vi begränsat oss till att redovisa utveckling av lönesumma. Ovan nämnda svårighet att fördela 
företagens förädlingsvärde på regional nivå reduceras då lönesummestatistiken ej omfattar detta. 
Det är en fördel eftersom statistiken bedöms ha hög tillförlitlighet, samtidigt en nackdel då drift-
överskottet vid regionens arbetsställen utelämnas. 

Total lönesumma
Lönesumman utgörs av summan av den kontanta bruttolön som betalas ut från regionens arbets-
ställen. Den totala lönesumman kan ses som en indikator på det samlade produktionsvärdet i 
en region. Under högkonjunktur tenderar storstadsregionerna att ligga högt i löneutveckling på 
grund av deras konjunkturkänsliga näringsstruktur. Vid lågkonjunktur är emellertid effekten 
den motsatta. Under den senaste tioårsperioden har samtliga storstadsregioner haft en gynnsam 
utveckling av lönesumman. Malmös och Göteborgs LA har haft en något mer jämn utveckling 
än Stockholms lokala arbetsmarknad, som fått erfara kraftigare svängningar. Den reala lönesum-
man under perioden 1996-2005 har ökat med i genomsnitt 5,5 procent per år i Göteborgs LA. 
I Stockholms LA har ökningen legat på en likvärdig nivå samtidigt som den totala lönesummans 
årliga tillväxt i Malmös LA ej varit lika markant (4,8 procent). 

Lönesumma per invånare
Lönesumman per invånare kan ses som en indikator för befolkningens försörjningsförmåga och köp-
kraft. Den påverkas direkt av förändringar av andelen förvärvsarbetande i befolkningen. Stockholms 
lokala arbetsmarknad har den högsta lönesumman per invånare, se figur 2.2. Under den senaste tio-
årsperioden har lönesumman per invånare ökat med totalt närmare 60 procent i både Stockholms och 
Göteborgs lokala arbetsmarknader, medan den har ökat med ca 50 procent i Malmös LA. 
 Under lågkonjunkturåren 2001 och 2002 sjönk tillväxttakten i Stockholms LA, och särskilt 
svag var utvecklingen under 2003. Under de senaste åren har emellertid Stockholmsregionen 
återhämtat sig. Under perioden 1995-2005 var den årliga genomsnittliga tillväxten i lönesumma 
per invånare dock starkast i Göteborgs LA. Tillväxten förefaller dessutom mer stabil för Göte-
borgs LA jämfört med Stockholms och Malmös lokala arbetsmarknader. 

��  ”Företagsklimat 2006” (2006), Svenskt Näringsliv
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Lönesumma per sysselsatt
Lönesumma per sysselsatt används som mått på produktiviteten i regionen och förändringen i 
denna avspeglar således produktivitetsutvecklingen. Måttet är inte beroende av antalet invånare 
i åldersgruppen 20-64 år, utan relateras enbart till antalet sysselsatta, och reflekterar tydligare 
förändringar i lönenivåer och branschstruktur. Av figur 2.3 framgår att de tre storstadsregionerna 
i stora drag följt samma utvecklingsmönster under perioden 1996-2005.

I alla tre regionerna sjönk tillväxttakten under 1998, i första hand orsakad av den s k Asienkrisen 
och IT-krisen. Återigen kan en kraftigt fallande produktivitetsutveckling i Stockholms LA i bör-
jan av 2000-talet noteras, likaså upphämtningen under 2004 och 2005 till en tillväxttakt i paritet 
med Göteborgs och Malmös LA. I samtliga storstadsregioner har vidare produktivitetsutveck-
lingen tagit fart under det senaste året i perioden. Emellertid har Göteborgs lokala arbetsmarknad 
i stort sett haft en något jämnare produktivitetsutveckling jämfört med övriga två storstadsregio-
ner. I ”Årsbok 2006” sammanfattar NUTEK den regionalekonomiska temperaturen 2004/2005 
med att den goda utvecklingen i Göteborgs- och Malmöregionerna har hållit i sig samt att den 
svaga utvecklingen i Stockholmsregionen i början av 2000-talet förmodligen kan betraktas som 
ett tillfälligt ”hack i tillväxtkurvan”.�� 
�� ”Årsbok 2006”(2006), NUTEK. Den regionalekonomiska temperaturen baseras på NUTEK:s 72 FA-regioner. 

Figur 2.3: Lönesumma per sysselsatt i LA, årlig förändring 1996-2005, procent
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Figur 2.2: Lönesumma per invånare i LA 1995-2005, antal kronor
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Utveckling av lönesumma i olika branscher 
Lönesumma kan dessutom vara intressant att relatera till de olika branscherna i en region. Detta 
kan komplettera bilden av ekonomins struktur och tillväxt i regionen, exempelvis genom att in-
dikera var tillväxten sker samt eventuell strukturomvandling i näringslivet. 
 Genom att titta på den årliga procentuella tillväxten i real lönesumma 1995-2004 utifrån 
befintliga branscher, utkristalliseras de snabbast växande branscherna i Göteborgs LA. Enligt 
Business Region Göteborgs rapport ”Tillväxt i Göteborgsregionen” finns det sex branscher som 
utgör den största andelen av den regionala ekonomin. Dessa är i storleksordning utbildning, vård 
och omsorg, företagstjänster, partihandel, transportmedelindustri samt transporter.45 Av figur 
�.� framgår, i linje med framställan i avsnitt �.�, att tjänsteproduktionen växer i hög takt gäl-
lande förändring i real lönesumma. Industriell verksamhet har utvecklats svagare, transport-
medelsindustri samt maskin- och basindustri återfinns ej på listan över de tio snabbast växande 
branscherna.46 De branscher som ökar mest är dessutom inte de som har den största andelen av 
ekonomin. Dessa branscher, datakonsulter och dataservice samt forskning och utveckling, är 
emellertid typiskt storstadsspecifika utifrån sin starka utveckling. 

Ytterligare ett mått på förändring i den regionala ekonomin är medelinkomsten. Den kan mer 
betraktas som ett välfärdsmått än ett produktivitetsmått. I medelinkomst ingår även ersättning 
från t ex socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Av storstadsregionerna var det Stock-
holms och Göteborgs lokala arbetsmarknader som hade en medelinkomst över riksgenomsnittet 
år 2004. Mellan 1991 och 2004 ökade medelinkomsten i riket med 30 procent47. De regionala 
skillnaderna i medelinkomstens utveckling under 1990-talet har varit förhållandevis små. Den 
minskning av skillnader i medelinkomst mellan olika regioner som pågått under en längre tid, 
den s k konvergensprocessen, har avstannat under det senaste decenniet.

45  De utgjorde 2004 drygt 60 procent av regionens samlade ekonomi. Reala lönesummor.
46 Transportmedelindustri hade en årlig förändring på 3,9 procent, basindustri på 2,0 procent    
 samt maskinindustri på 0,3 procent. Industriell verksamhet spelar dock fortfarande en betydande roll för  
 Göteborgsregionens ekonomi.  
47 SCB. Förändringen grundas på 2004 års priser.

Figur 2.4: Snabbast växande branscher i Göteborgs LA, procent
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3 Den sociala dimensionen
Detta avsnitt beskriver samhällsutvecklingen i Göteborg över tid med fokus på utvecklingen av 
invånarnas levnadsvillkor. Beskrivningarna utgår ifrån ett antal utvalda teman som återkom-
mande finns i såväl nationella som regionala och kommunala utredningar och rapporter och 
som rör invånarnas sociala förhållanden. De valda temana för denna rapport är: arbete och för-
sörjning, kunskap och utbildning, boende, hälsa och trygghet samt delaktighet och inflytande. 
I ett avslutande kapitel beskrivs utvecklingen samlat utifrån stadens inomgeografiska dynamik. 
Utvecklingen för barn och unga belyses i år inom några av de ovan angivna avsnitten. Avsikten 
är att även fördjupa denna beskrivning till nästa rapport.

3.1	 Arbete	och	försörjning

Inkomster och inkomstfördelning
Inkomsterna för alla åldersgrupper, för män liksom för kvinnor, ökar kontinuerligt både natio-
nellt, i Göteborgsregionen (GR) och i Göteborgs stad. Göteborgsregionen har en högre medelin-
komst medan Göteborg har en lägre medelinkomst än riket. Medelinkomsten i regionen har ökat 
något mer än i riket. De procentuellt större ökningarna sker både i stadsdelar med hög och låg 
medelinkomst. Män har genomgående högre inkomst än kvinnor, se figur 3.1. Det är också stora 
inkomstskillnader mellan befolkningen i olika delar av Göteborg.

Figur 3.1: Medelinkomst för göteborgare 45-54 år, 1998-2004, kronor
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Källa: Göteborgs stadskansli

Likartat förhållande gäller för ålderspensionärer; ökande inkomster, påtagliga skillnader mellan 
kvinnor och män samt stora skillnader i inkomstförhållanden mellan den äldre befolkningen i 
olika stadsdelsområden.

Förvärvsfrekvens
Antalet sysselsatta i Sverige har minskat stadigt under perioden 1995-2004. Idag arbetar färre 
personer och dessutom i genomsnitt färre antal år jämfört med situationen för ett par årtionden 
sedan. Idag studerar ungdomar under längre perioder och äldre går i pension tidigare. Hur många 
som är närvarande på ett arbete en viss dag påverkas också negativt av att arbetslösheten och 
sjukfrånvaron är betydligt högre idag, än för bara ett par decennier sedan. 
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Under perioden 1995-2004 har förvärvsfrekvensen i riket ökat med 5,9 procent för kvinnor och 
6,8 procent för män. Differensen mellan kvinnors och mäns sysselsättning har minskat kontinu-
erligt fram till 1993 för att därefter öka. År 2004 var differensen 3,2 procentenheter. 
 En positiv trend, ur ett jämställdhetsperspektiv, är att fler kvinnor i Sverige söker sig till tra-
ditionellt mansdominerade yrken. Däremot ökar inte mäns intresse i samma utsträckning för av 
tradition kvinnodominerade yrken som t ex vård och omsorg.
 Förvärvsfrekvensen i Göteborgs stad har på motsvarande sätt som för riket ökat under pe-
rioden 1995-2004 för både kvinnor och män. Störst är ökningen för männen. Förändringen av 
andelen förvärvsarbetande har dock varit marginell sedan år 2000. I åldersgruppen 25-64 år har 
en liten ökning skett 2004 jämfört med 2003, se figur 3.2. 

Figur 3.2: Förvärvsfrekvens i Göteborgs stad, 1995-2004
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Kommentar: Förvärvsfrekvensen är beräknad på befolkningen 25-64 år.
Källa: Göteborgs stadskansli 

Det är stora skillnader i förvärvsfrekvens mellan invånarna i olika stadsdelsområden i Göteborg. 
I stadsdelar som Örgryte, Härlanda, Styrsö, och Torslanda är förvärvsfrekvensen klart över Gö-
teborgssnittet om drygt 70 procent. Flera av centrum- och västerstadsdelarna ligger i nivå med 
Göteborgssnittet. I nordöstra stadsdelarna och i Biskopsgården är förvärvsfrekvensen betydligt 
under genomsnittet för Göteborg. Genomgående för samtliga stadsdelar, med undantag för Här-
landa och Linnéstaden, är att förvärvsfrekvensen är högre för män än för kvinnor. För Göteborgs 
stad totalt är differensen mellan kvinnors och mäns sysselsättning lägre år 2004 än för riket, 2,4 
procentenheter jämfört med �,�.

Arbetslöshet
I ett nationellt perspektiv har arbetslösheten sjunkit mycket de senaste tio-tolv åren men är fort-
farande ändå hög. Antalet arbetslösa48 och personer i program med aktivitetsstöd ökade mellan 
åren 2003 och 2004, var oförändrat mellan 2004 och 2005, medan en markant nedgång skett i 
slutet av år 2006.
 Ungdomars arbetslöshet har varit mycket känslig för konjunkturvariationer. Vid ökad arbets-
löshet har ungdomars arbetslöshet ökat mest. Under de senaste fyra åren har den totala arbets-
lösheten för ungdomar under 25 år stigit. På senare tid har dock ökningen stannat av. Även för 
ungdomar över 25 år har det på senare tid skett en nedgång i antalet öppet arbetslösa och personer 

48 I det svenska arbetslöshetsbegreppet har heltidsstuderande som sökt arbete inte ingått under den period som  
 redovisas här.
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som deltar i program. Den absolut svåraste arbetsmarknadssituationen har ungdomar med endast 
grundskoleutbildning. För denna grupp har antalet öppet arbetslösa och personer i program i 
riket, stigit mycket kraftigt sedan år 2001, från 11 till 22 procent. En särskild problematik finns 
även för yngre ungdomar i 19-20 årsåldern som inte studerar eller arbetar. Även bland gymnasie-
utbildade har antalet arbetslösa och i program stigit och var ca 16 procent 2006. 
 En grupp som uppvisar en sämre utveckling än många andra grupper på arbetsmarknaden är 
utomnordiskt födda. Tendensen är att både antalet inskrivna på arbetsförmedlingen och antalet 
arbetslösa och programdeltagare ökar. Cirka 20 procent av den utomnordiskt födda befolkningen 
var år 2006 inskrivna på arbetsförmedlingen och drygt hälften av dessa är öppet arbetslösa eller 
programdeltagare.
 Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga 
har stigit kraftigt det senaste året. Ökningen förklaras av Försäkringskassans striktare regeltolk-
ning vid sjukskrivningar. 
 Sedan hösten 2002 fram till en bit in på år 2006 har arbetsmarknaden i Västra Götalands län 
präglats av sjunkande sysselsättning, trots att flera näringsgrenar som industri, handel och bygg-
nadsverksamhet under denna tid haft en stor efterfrågan. På senare tid har däremot skett en ökad 
efterfrågan på arbetskraft och det har lett till minskad arbetslöshet i såväl riket, länet som i Göte-
borgs stad. Arbetslösheten var dock högre i Göteborg än i länet och i riket 2006, se tabell 3.1.

Tabell 3.1: Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 2004–2006, procent
Dec  2004 Dec 2005 Dec 2006

Göteborg 6,9 7,2 6,0
Västra Götalands län 6,1 6,2 5,2
Riket 6,4 6,5 5,5

Kommentar: Arbetslöshetssiffrorna är beräknade på andel av befolkningen, 16-64 år.  
Källa: AMS

Arbetslösheten bland invånarna är olika fördelad i staden. Den är högst bland befolkningen i 
Bergsjön, Gunnared, Biskopsgården och Lärjedalen och lägst i Älvsborg, Styrsö och Askim.
 När det gäller grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden var andelen arbetslösa och 
i program bland utomnordiska medborgare i Göteborg och i riket dubbelt så hög 2006 jämfört 
med den övriga befolkningen. Bland ungdomar 18-24 år var andelen arbetslösa och i program 5,2 
procent i Göteborg 2006 jämfört med 6,4 procent i Västra Götalands län och 7,1 procent i riket. 
Arbetslösheten bland ungdomar i olika stadsdelsområden följer i stort ovan beskrivna mönster 
med den skillnaden att Frölunda har en större andel arbetslösa bland ungdomar än för hela ålders-
gruppen 16-64 år. 

Försörjningsstöd och bidragsberoende
Förbättrad konjunktur och ökad sysselsättning sedan slutet av 1990-talet har gjort att bidra-
gens andel av familjernas disponibla inkomster har minskat. Det är dock stor variation i 
hur stor del av den disponibla inkomsten för familjer som utgörs av olika bidragsformer.  
Under 2004 kunde vi konstatera en viss ökning av kostnaderna för försörjningsstöd för första 
gången sedan 1997. Därefter har minskningen åter fortsatt. Det har funnits en tendens att det 
totala antalet hushåll sakta minskar, medan de hushåll som är långtidsberoende av försörjnings-
stöd ökar. Även denna tendens har brutits under 2006, då även de långtidsberoende hushållen har 
börjat minska. Under 2006 har det skett påtagliga minskningar i bidragsberoendet, inte minst i 
de stadsdelar som betraktas som segregerade.
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De två kartläggningar som genomförts av de långtidsberoende socialbidragsmottagarna i Gö-
teborg 2005 och 2006 visar att många av dessa personer är i behov av rehabiliterande åtgärder 
och arbetsträning för att åter kunna göra sig gällande på den öppna arbetsmarknaden. Kartlägg-
ningen ger goda möjligheter till analyser av de långtidsberoende försörjningsstödsmottagarna. 
Nedan följer några iakttagelser.

 Andelen bidragsmottagare med utländsk bakgrund utgör totalt över 70 procent och ökar 
 något mellan åren.
 Kvinnor är något överrepresenterade bland de försörjningsstödsberoende i samtliga ålders- 
 klasser under 50 år.
 37 procent av kvinnorna bedöms vara sjuka. För männen är andelen 38 procent.
 75 procent av de långtidsberoende har försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla.
 Endast åtta procent av de långtidsberoende uppges inneha ett arbete.

De hushåll som består av ensamstående kvinnor med barn tillhör av tradition de mest bidragsbe-
roende. I senaste kartläggningen har hushållstypen minskat med 16 procent till 1 432. Av dessa 
har drygt 70 procent kommunalt försörjningsstöd som den huvudsakliga inkomstkällan. Bland 
gruppen ensamstående kvinnor med barn har 31 procent en bidragstid på över fem år. 41 procent 
har en bidragstid på mellan två och fem år och 28 procent har en bidragstid på 10 månader upp 
till två år.
 Ett sätt att beskriva beroendet av försörjningsstöd är att relatera det totala försörjningsstödet 
till antalet invånare i de olika stadsdelarna. I figur 3.3 märks tydligt skillnader mellan stadsde-
larna, vilket också beskriver den socioekonomiska segregation som präglar staden. Det är stads-
delarna Älvsborg och Bergsjön som har den lägsta respektive högsta kostnaden per invånare. 
År 2005 var kostnaden för Göteborg i genomsnitt 2 066 kr per invånare. Övriga kommuner i 
Göteborgsregionen betalade i genomsnitt ut knappt 500 kronor per invånare.

Figur 3.3: Socialbidrag per invånare och stadsdel i Göteborgs stad 2005, kronor
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Källa: Göteborgs stadskansli

Det finns en tydlig ”storstadsfaktor” när det gäller försörjningsstödet som visar sig i jämförelsen 
mellan kommunerna i Göteborgsregionen. I Göteborg utgör bidragens andel en betydligt större 
del av familjernas inkomster än på de flesta andra orter i regionen. Göteborgare har med sin 
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väsentligt större andel av invandrade personer ett större beroende av socialbidrag, då många av 
dessa står utanför arbetsmarknaden. Befolkningen i Göteborg har dessutom i mindre utsträck-
ning anknytning till välfärdssystemet i form av sjukpenningplacering och arbetslöshetsförsäk-
ring. Detta kan också till del förklaras av inflyttning av nyanlända flyktingar och invandrare samt 
andelen ungdomar som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

3.2	 Kunskap	och	utbildning
 
Arbetslivets utveckling med allt högre krav på nya kunskaper innebär att allt fler fortsätter att 
utbilda sig efter grundutbildningen eller återkommer till utbildning vid senare tillfälle. Utbild-
ningsnivån har successivt höjts och antalet lågutbildade svenskar minskar i rask takt. 
 Antalet studerande som går vidare till högre utbildning och tar examen är förhållandevis lågt 
i Sverige. Elevantal och examensstatistik för teoretiska studier ligger under OECD:s genomsnitt. 
Detta gäller med undantag av högre forskarutbildning (doktorsnivå) där Sverige med 2,5 procent 
är internationellt ledande. Högre utbildning med yrkesinriktade inslag ligger nära mittfåran. An-
talet studerande som avslutar sina forskarstudier är dubbelt så hög i dag som för tio år sedan. 

Göteborgarnas utbildningsnivå
I Göteborg sker samma utveckling som på riksnivån, d v s utbildningsnivåerna höjs successivt 
och allt fler skaffar sig en eftergymnasial utbildning av något slag. Skillnaderna i utbildningsnivå 
mellan stadsdelarnas befolkning avspeglas främst i de äldre åldersgrupperna medan de yngre i 
allt större utsträckning åtminstone når den gymnasiala nivån i samtliga stadsdelar.  

Figur 3.4: Högsta utbildning i Göteborgs stad 1990-2005, procent
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Kommentar: Utbildningsnivåerna är beräknade på andel av befolkningen, 25-64 år.  
Källa: Göteborgs stadskansli, SCB-baserad statistik
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Figur 3.5: Andelen invånare med eftergymnasial utbildning, Göteborgs stad 2000 och 2005, procent
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Kommentar: Utbildningsnivån är beräknad på andel av befolkningen, 25-64 år.
Källa: Göteborgs stadskansli, SCB-baserad statistik

Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning ökar och år 2005 hade drygt 45 procent av 
kvinnorna och 42 procent av männen i åldersgruppen 25-64 år en eftergymnasial utbildning.  
Kvinnorna i åldersgruppen 25-34 år är särskilt välutbildade, d v s en högre andel går vidare till 
högskola/universitet. En undersökning gällande inträdet på arbetsmarknaden visar att 70 pro-
cent av kvinnorna helt eller delvis arbetade inom sitt utbildningsområde tre år efter studierna 
medan motsvarande andel bland män var 59 procent.49 Skillnaderna bedöms bero på att kvinnors 
högskolestudier i högre utsträckning är inriktade mot specifika yrkesområden som ofta ger ett 
adekvat arbete.
 Skillnaderna i utbildningsnivå mellan inrikes och utrikes födda kvarstår. Nästan var fjärde 
utrikes född i åldersgruppen 25-64 år har enbart en förgymnasial utbildning, vilket kan jämföras 
med de inrikes födda, där var tionde har grundskola som högsta utbildningsnivå, se figur 3.6. Av 
de utrikes födda har fler män än kvinnor enbart grundskola eller motsvarade utbildning. I hela 
åldersgruppen 25-64 år är andelen män med gymnasial utbildning högre, men det kommer att 
förändras eftersom fler kvinnor än män i de yngre åldersgrupperna slutför gymnasieskolan. 

Figur 3.6: Högsta utbildningsnivå efter födelseland, Göteborgs stad 2005, procent
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Kommentar: Utbildningsnivåerna är beräknade på andel av befolkningen, 25-64 år.  
Källa: Göteborgs stadskansli, SCB-baserad statistik

49  SCB, Statistiska meddelanden, UF 86 SM 0602
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Samtidigt som allt fler unga skaffar sig en högre utbildning klarar inte alla behörighetskraven 
till gymnasieskolan. En positiv utveckling konstaterades våren 2006 då andelen behöriga ökade 
i Göteborgs stad medan övriga storstäder uppvisar en motsatt trend. Även om nästan samtliga 
ungdomar påbörjar gymnasiestudier är det inte alla som fullföljer utbildningen. Fyra år efter att 
studierna påbörjats har fyra av fem Göteborgsungdomar fullföljt sina studier, en andel som legat 
relativt konstant under flera år.
 I flera undersökningar har konstaterats att om hänsyn tas till den socioekonomiska bak-
grunden så försvinner mycket av skillnader i meritvärden mellan elever med svensk respektive 
 utländsk bakgrund.50 Faktorer som påverkar resultatet är hur lång tid de gått i svensk skola, 
föräldrarnas utbildning och sysselsättning samt tillgång till stöd inom skolans organisation. En 
analys av Göteborgselevernas resultat vårterminen 2005 visar att migrationsbakgrunden inte har 
någon avgörande betydelse (förutom för de sent anlända eleverna), att flickorna genomgående 
har bättre skolresultat samt att flickor med utländsk bakgrund presterar bättre eller har likvärdiga 
resultat som pojkar med svensk bakgrund. Pojkarnas lägre studieresultat är ofta lägre genom 
hela utbildningssystemet och det oavsett migrationsbakgrund. Resultatet av Göteborgsstudien 
visar att föräldrarnas utbildning och sociala situation påverkar elevernas studieresultat. Ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna har desto högre meritvärde har elevernas betyg. Elever som påbörjat 
sina grundskolestudier sent har lägre meritvärden än riksgenomsnittet. 

Göteborg som utbildningsstad
Andelen 20-åringar med grundläggande behörighet51 till högskola och universitet har mellan 
2000-2004 ökat från 58 till 64 procent. 2005 bröts den positiva trenden för Göteborgs stads del 
och andelen minskade till 62 procent. Utvecklingen är den motsatta i övriga storstäder. I och med 
den höga andelen unga utan grundläggande behörighet finns en stor grupp som behöver komplet-
tera inom vuxenutbildningen innan de kan studera på högskolenivå. Avstånden mellan låg- och 
högutbildade inom ungdomsgrupperna växer och de lägst utbildades möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden med en egen försörjning blir allt svårare.
 Övergången till högskoleutbildning senast tre år efter avslutad gymnasieutbildning ökar inte 
längre i någon av storstäderna, d v s intresset för högskoleutbildning har stagnerat något. Skill-
naden mellan könen har minskat något men det är ändå fler kvinnor än män som läser på högsko-
lenivå. I en internationell jämförelse har Sverige en relativt låg direktövergång till högskolan och 
medianåldern för högskolenybörjare har successivt ökat. Medianåldern för högskolenybörjare 
var 22,3 år i riket, 22,3 år vid Göteborgs universitet och 21,5 år vid Chalmers. I de kommuner 
som har den högsta övergångsfrekvensen har 70 procent av unga under 25 år påbörjat en högsko-
leutbildning medan andelen i Göteborg var ca 60 procent. 
 Den allt senare övergången till högskolestudier visar sig även om man studerar andelen som 
går vidare till högskola tre år efter sina gymnasiestudier. Andelen sjunker även här och Göteborg 
ligger lägre än övriga storstäder, se figur 3.7.

50 Utländsk bakgrund omfattar elever som är födda i Sverige där minst en förälder är född utomlands samt elever  
 som är födda utomlands. Källa: ”Elever med utländsk bakgrund”, Skolverket; ”Studieresultat - grundskolan år 9,  
 vårterminen 2005”, Stadskansliet
51 Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt eller 
 specialutformat program har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de   
 gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
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Figur 3.7: Övergång till högskola inom 3 år efter avslutad utbildning, 1999-2005, procent 
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Den sociala rekryteringen till högskolan varierar starkt mellan olika lärosäten. Under de senaste 
tio åren har rekryteringen av studenter med arbetarbakgrund närmast fördubblats och uppgår nu 
till �� procent. Rekryteringen sker främst till de mindre högskolorna. Vid Göteborgs universitet 
har var femte student (21 procent) i grundutbildningen arbetarbakgrund, vilket är en svag ökning 
i jämförelse med året innan. Däremot minskade andelen vid Chalmers med en procentenhet och 
var förra läsåret 18 procent. Andelen studerande med utländsk bakgrund vid universitet och hög-
skola i Göteborgs stad har tidigare ökat, men ligger nu relativt konstant runt 16 procent.  
 Tillgången till utbildning inom Göteborgsregionen är god och utvecklingen mot ett regio-
nalt samordnat och flexibelt utbildningsutbud går i allt snabbare takt. Den regionalt samordnade 
vuxenutbildningen fokuseras i hög utsträckning på utbildningar av yrkesinriktad karaktär inom 
sektorer där det finns behov av arbetskraft. Lärlingsutbildning inom hantverkssektorn är också 
under utveckling. För att öka kontaktytorna mellan nyanlända och potentiella arbetsgivare och 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden pågår ett intensivt arbete med att utveckla samverkans-
formerna mellan stat, kommun och näringsliv för etablering av en arbetsmarknadsinriktad ut-
bildning i svenska.    
 En utbildningsform med snabb utveckling är den kvalificerade yrkesutbildningen (KY). 
Utbildningarna är efterfrågestyrda d v s baseras på ett reellt arbetskraftsbehov, har ett uttalat 
tillväxtmål och bedrivs i samverkan mellan arbetslivet, högskolan och kommunal eller enskild 
utbildningsanordnare. I riket anordnades förra året ca 700 olika utbildningar med ca 16 000 års-
studieplatser. En hög andel av utbildningarna är lokaliserade till Västsverige och år 2005 anord-
nades 136 utbildningar inom Västra Götaland. Göteborgs stad är för närvarande Sveriges största 
anordnare av kvalificerad yrkesutbildning med ett utbud som väl speglar stadens tillväxtsektorer. 
Drygt 80 procent av dem som avslutat sina KY-studier i Göteborg hade år 2005 arbete eller hade 
övergått till eget företagande, vilket är ett mycket gott resultat.

3.3						Boende

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten 
som välfärden i en kommun. Under de senaste åren har det byggts fler bostäder i Göteborgs stad 
än på länge och nya bostadsområden har vuxit fram på mark som tidigare använts för andra ända-
mål, t ex Norra Älvstranden, Kviberg och Amhult. Förtätning har också skett i befintliga områden 
och ombyggnationer av vindar, kontor, hotell och skolor har också gett ett tillskott av bostäder.  
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I Göteborgsregionen, precis som i övriga tillväxtregioner, råder dock fortfarande bostadsbrist, 
utbudet har inte ökat i samma takt som efterfrågan och konkurrensen om bostäder är hård. I 
Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät för 2006 bedömer elva av Göteborgsregionens (GR) tolv 
kommuner i länet att man har bostadsbrist i kommunen som helhet.52 Även Kungsbacka kommun 
gör bedömningen att bostadsbrist råder i kommunen. 
 Priserna på småhus och bostadsrätter har stigit kraftigt de senaste åren, om än med viss 
avmattning i prisutvecklingen under senare delen av 2006. Prisutvecklingen har skett såväl i Gö-
teborgsregionen som i övriga tillväxtregioner och är en konsekvens av ökande efterfrågan, låga 
räntor och av att det är relativt lätt att låna pengar till sitt boende. 
 Alla har dock inte möjlighet att köpa en bostad. Trots att bostadsbyggandet kommit igång 
kvarstår behov av bostäder för hushåll med svaga ekonomiska resurser. En stor del av de bostä-
der i flerbostadshus som byggts under det senaste decenniet, precis som de som byggdes under 
miljonprogrammet, är relativt små, mestadels tvåor och treor, vilket försvårar för hushåll som är 
i behov av stora bostäder. 
 Boende rymmer dock fler aspekter än tillgång till bostäder, såsom inflytande, trivsel, trygg-
het och närmiljön. Nedan beskrivs boendet utifrån bostadstillgång, bostadsmarknadens struktur, 
och trivsel. Boendesegregation belyses i ett särskilt avsnitt, se avsnitt 3,6 om stadens interngeo-
grafiska dynamik.

Tillgång på bostäder
Tillgången på bostäder är en viktig aspekt för den enskilde som debuterar på bostadsmarknaden 
eller som av olika skäl vill förändra sitt boende. Det är också en viktig aspekt för utvecklingen 
av Göteborgs stad som en kärna i en tillväxtregion. 
 För att belysa bostadstillgång brukar flera indikatorer få komplettera varandra; genomsnittligt 
antal personer per bostad, tillskott av bostäder samt antalet lediga lägenheter. Det totala antalet 
bostäder i Göteborg är idag ca 247 000. Med en befolkning på ca 488 000 innebär det att i snitt 
bor det ca 1,97 personer i varje lägenhet. Motsvarande siffra 1990 var 1,90. 
 De senaste tio åren har i genomsnitt 1 560 bostäder per år färdigställts i Göteborg, med en klart 
ökad intensitet de senaste åren.  Flest bostäder under perioden färdigställdes 2004 då nästan 2 500 
nya bostäder tillkom på Göteborgs bostadsmarknad genom ny- och ombyggnation, se figur 3.8. 
Trots detta är bostadsbristen i Göteborg påtaglig. Detsamma gäller i övriga Göteborgsregionen. 

Figur 3.8: Bostadstillskott i Göteborg 1996-2005, antal bostäder  
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52 ”Bostadsmarknadsenkät 2006 – en sammanställning” Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rapport 2006:43 
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Antalet lediga lägenheter i Göteborgs stad har stadigt minskat över åren och har från 2001 legat på en 
mycket låg nivå. Vid årsskiftet 2005/2006 hade Förvaltnings AB Framtiden en vakansgrad på 0,3 pro-
cent, vilket motsvarar ca 200 bostäder. I Göteborgsregionen är det ingen kommun som, sedan 2002, 
redovisar överskott på bostäder. I övriga Västra Götalands län har antalet kommuner som redovisar 
överskott på bostäder stadigt minskat, från 21 kommuner 2001 till åtta kommuner 2006.53

Bostadsmarknadens struktur
Sveriges bostadsområden är i hög grad uppdelade efter upplåtelseform. Denna uppdelning har 
förstärkts genom tidigare rådande planeringsideal och framförallt i och med miljonprogrammet 
då stora geografiska områden bebyggdes, ofta med en och samma upplåtelseform. Idag, när ny-
produktion av bostäder planeras, eftersträvas ofta en jämn balans mellan upplåtelseformerna i 
området. 
 Bostadsmarknadens sammansättning, d v s fördelningen mellan olika upplåtelseformer, på-
verkar olika gruppers möjligheter att hitta en bostad som passar deras behov. En diversifierad 
bostadsmarknad är viktig för att kunna attrahera olika hushåll i olika faser av livet. 
 Göteborg har totalt sett en jämn balans mellan olika upplåtelseformer, se tabell �.�, och sam-
mansättningen på bostadsmarknaden totalt sett har inte förändrats nämnvärt under den senaste tio-
årsperioden, trots bostadstillskott och ett ökande antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. 

Tabell 3.2: Bostäder efter hustyp och ägarkategori, Göteborgs stad 2005
Område Bostäder i småhus Bostäder i flerbostadshus  

 

Antal
i % av samtl 

bostäder Antal

Därav efter ägarkategori (%)

Bostads-
rätts-

förening

Allmän-
nyttan

Privata 
ägare

Totalt

Nordost 7 180 17,8 33 143 12,4 62,3 25,3 100,0

Centrum 6 775 6,8 92 165 30,6 25,7 43,6 100,0

Väster 19 280 41,6 27 089 29,8 39,6 30,6 100,0

Hisingen 18 673 30,6 42 317 35,1 35,1 29,8 100,0

Göteborgs stad 51 920 21,1 194 714 28,4 35,9 35,7 100,0
Källa: Göteborgs stadskansli

Balansen mellan olika upplåtelseformer varierar dock mellan olika stadsdelar. Störst balans mel-
lan upplåtelseformerna finns i stadsdelarna Härlanda, Lundby, Backa och Tynnered, medan lägst 
balans återfinns i Kärra-Rödbo, Styrsö, Torslanda och Älvsborg, med stor andel småhusbebyg-
gelse. Även stadsdelarna i nordost (Gunnared, Lärjedalen och Bergsjön) har en relativt ensidig 
struktur avseende upplåtelseformer. Här är det hyresrätter, och då främst i allmännyttan, som 
dominerar.
 Andelen småhus är lägre i Göteborg än i Göteborgsregionen som helhet. Av figur 3.9 framgår 
att den största utflyttningen från Göteborg sker i åldergrupperna 30-40 år respektive 0-5 år. En 
orsak till detta flyttmönster är att många barnfamiljer väljer att flytta till småhus i kranskommu-
nerna. Motsvarande mönster kan ses även i övriga storstadsregioner.

53  ”Bostadsmarknadsenkät 2006 – en sammanställning” Länsstyrelsen i Västra Götalands län, rapport 2006:43
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Figur 3.9: Göteborgs stads nettoflyttningar efter ålder 2005, antal

Källa: Göteborgs stadskansli

Under perioden 2001-2005 har totalt ca 7 300 lägenheter ombildats från hyresrätt till bostadsrätt, se 
figur 3.10. Ett antal ombildningar omfattande ett fåtal lägenheter har skett i Älvsborg och Torslanda, 
i övrigt dominerar klart ombildningarna i centrala Göteborg. Särskilda satsningar har inletts i Tyn-
nered, Eriksbo och Lövgärdet för att i dessa hyresrättstätare områden öka utbudet av bostadsrätter. 

Figur 3.10: Ombildning hyresrätt till bostadsrätt 2000-2005, antal bostäder per år
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Rörligheten på bostadsmarknaden
Rörligheten på bostadsmarknaden är relativt konstant om man tittar på antalet flyttningar per år, 
se figur 3.11. Dessa har under perioden 1996-2005 varierat mellan 100 000 och 115 000 per år. 
Sedan år 2002 är tendensen ökande. 

Figur 3.11: Flyttrörelser inom Göteborgs stad och över kommungräns, 1996-2004, antal
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Det stora antalet flyttningar pekar visserligen på en rörlighet men även på att konkurrensen om 
bostäderna är stor. 
 När nyproducerade bostäder kommer ut på bostadsmarknaden skapar detta en rörlighet ge-
nom att den som flyttar in i en nyproducerad bostad lämnar efter sig en annan bostad. Den som 
flyttar in i denna lämnar då ytterligare en bostad som blir ledig etc och en s k flyttkedja bildas. 
På så sätt skapas en rörlighet på bostadsmarknaden och fler människor får möjlighet att anpassa 
sitt boende efter sina behov. En undersökning av flyttkedjorna i samband med inflyttningen till 
ett nyproducerat småhusområde i Kviberg 2004 visar på att varje ny bostad i området innebar att 
i genomsnitt fyra hushåll kunde förändra sitt boende.54 
 Genomförda studier visar att det finns ett samband mellan priset och storleken på den ny-
producerade bostaden och flyttkedjans längd. Stora, dyra lägenheter skapar längst flyttkedjor 
och därmed möjlighet för fler hushåll att anpassa sitt boende. Att denna typ av produktion och 
långa flyttkedjor också gynnar låginkomsthushåll eller dem som har svårt att ta sig in på bostads-
marknaden har dock inte dessa studier kunnat belägga. Här visar andra studier att det som avgör 
svagare hushålls möjligheter till en bostad genom nyproduktion är vad som produceras och också 
hur dessa nya bostäder kommer ut på marknaden.55

 Boplats Göteborg AB har i uppdrag att informera om Göteborgs bostadsmarknad och fung-
era som en marknadsplats för bostäder. Antalet lägenheter som Göteborgs fastighetsägare annon-
serade ut via Boplats Göteborgs AB mer än fördubblades från år 2002 till år 2005, då det uppgick 
till 6 650 stycken. Drygt 70 procent av dessa lägenheter ägdes av allmännyttan, övriga ägdes av 
privata fastighetsägare eller studentbostadsstiftelser. 
 Vid utgången av år 2005 var drygt 40 000 hushåll registrerade hos Boplats Göteborg och 
kunde därmed anmäla sig som sökande till de lägenheter som annonserades ut och som passade 
deras önskemål.  Drygt tre miljoner intresseanmälningar gjordes 2005 till de lägenheter som an-
nonserades ut. Antalet intresseanmälningar per lägenhet varierar stort mellan olika stadsdelar. 
Intresset för utannonserade lägenheter i centrum är störst men samtidigt är också utbudet av 
lediga lägenheter minst. Det omvända förhållandet råder när det gäller Hisingen och de nordöstra 
stadsdelarna.
 En undersökning gjord av Boplats Göteborg visar att det finns ett starkt samband mellan 
åldersstrukturen bland de sökande och åldersstrukturen bland dem som slutligen tecknar ett hy-
reskontrakt när det gäller bostadssökande i åldersgruppen 18-29 år. Även gällande nuvarande 
boende uppvisas ett starkt samband där knappt hälften av såväl de sökande som de som får kon-
trakt var utan egen bostad. Däremot blir sambandet inte lika starkt när det gäller inkomstkälla 
och nuvarande bostadsort. Resultatet ovan tyder på att det är lättare att få en bostad om man har 
ett arbete och att det är lättare för den som redan bor i Göteborgs stad att få en bostad på detta 
sätt. 24 procent av dem som får en bostad har annan inkomstkälla än arbete, att jämföra med 38 
procent av dem som är registrerade, se tabell �.�.56

54 ”Flyttkedjor i Göteborg 2004”, Temaplan AB
55 ”Om bara någon kunde säga vad jag skall göra för att få en bostad så skulle jag göra det” – en rapport om en  
 bostadsmarknad i behov av en uppdatering, Boutredningen M 2005:1 (delrapport)
56 Boplats Göteborg: Undersökning genomförd 2006 baserad på 53 675 aktiva sökanden, registrerade under  
 perioden 2004-09-01–2006-05-24, och 6 529 kontrakt som tecknats via Boplats system under samma period.
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Tabell 3.3: Vem får bostad?
Andel bland dem 
som var
registrerade som 
intresserade av 
ny bostad

Andel bland dem 
som fick kontrakt 
på utannonserad 
lägenhet

Ålder 18-29 år 61 % Ålder 18-29 år 63 %

Utan egen bostad 42 % Utan egen bostad 45 %

Arbete som inkomstskälla 62 % Arbete som inkomstskälla 76 %

Boende i Göteborg 61 % Boende i Göteborg 75 %
Källa: Boplats Göteborg AB

Trivsel
SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Media) vid Göteborgs universitet har bl a undersökt hur nöj-
da invånarna är med att bo i Göteborgs stad. Resultatet från Väst-SOM 2002 och Storstads-SOM 
2003 visar att en mycket hög andel är nöjda med att bo i Göteborg. Det är inte några större skill-
nader i uppfattning beroende på var i Göteborg man bor. Däremot är det skillnader när det gäller 
det egna bostadsområdet. Det är betydligt lägre andel av de svarande i de bostadsområden som 
ingick i Storstads-SOM som är nöjda med att bo i det egna bostadsområdet, medan det i övriga 
Göteborg råder en något högre nöjdhet med bostadsområdet än med kommunen, se tabell �.�.

Tabell 3.4: Tillfredsställelse med att bo i Göteborgs stad, stadsdelen och bostadsområdet,  procent
Göteborg Stadsdelen Bostadsområdet

Göteborg (Väst-SOM 2002) 86 - 88
Storstads-SOM 2003, totalt 
varav Bergsjön
          Gårdsten
          Hjällbo 
          Norra Biskopsgården

83
84
82
84
83

52
46
56
57
48

59
58
64
64
51

Källa: SOM-institutet

För att mäta hur hyresgästerna upplever sitt boende genomför Förvaltnings AB Framtiden årliga 
kvalitetsmätningar. Resultaten redovisas bl a i form av Nöjd Boendeindex (NBI). Senaste mät-
ningen visar att totala NBI ligger kvar på en hög nivå med ett resultat på 66 för NBI 2006 jämfört 
med 65 för 2005. Enkätundersökningen skickades ut till drygt 35 000 hushåll och svarsfrekven-
sen var 67 procent. Sett till Göteborgs stadsdelar så är hyresgästerna i Linnéstaden, Centrum, 
Högsbo och Torslanda mest nöjda med sitt boende – med betyg på mellan 70 och 76 för NBI. 
Lägst betyg uppmättes i Lärjedalen med 60 för NBI.

Primär och sekundär bostadsmarknad
Den sekundära bostadsmarknaden avser bostäder som beviljas som bistånd av socialtjänst samt 
s k sociala kontrakt och omfattar för närvarande ca 8 500 lägenheter. Behovet av den sekundära 
bostadsmarknaden är bl a beroende av villkoren på den primära bostadsmarknaden. En förändring 
som skett är en minskning av tillgången till särskilt äldreboende, medan det är en ökning av till-
gången till särskilda boendeformer för personer med funktionshinder och boenden inom Altbo.
 När det gäller hemlöshet visar kommunens senaste mätning att antalet personer som sover 
mera ute än inne har minskat något, 61 kvinnor och 114 män var i maj 2005 hemlösa/uteliggare. 
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3.4						Hälsa	och	trygghet

Insatserna för en bättre folkhälsa och förverkligande av alla människors rätt till bästa uppnåeliga 
hälsa ingår som en viktig del i arbetet för en hållbar tillväxt, en god välfärd och ett miljömässigt 
hållbart Sverige. I den svenska strategin för hållbar utveckling framhålls befolkningens hälso-
tillstånd som en av fyra strategiska utmaningar; ”Stimulera en god hälsa på lika villkor” innebär 
att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, social eller 
kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.57

 I strategin framhålls att det är angeläget att samhället prioriterar insatser som kan utjämna 
påverkbara skillnader i hälsa. Det krävs också ökad kunskap och tillämpning av den kunskap 
som redan finns, om varför det föreligger så stora skillnader i hälsa och om vilka insatser som 
kan minska ojämlikheten i hälsa, på såväl nationell som regional och lokal nivå.
 Hälsoläget i Sverige är gott i genomsnitt men det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan 
olika grupper i samhället som bör uppmärksammas. Dessa skillnader har negativa konsekvenser, 
både för enskilda personer och för samhället i sin helhet, i det senare fallet bl a genom att ohälsa 
ofta leder till ekonomiska effekter som begränsar tillväxten. Nedan ges en bild av hälsoutveck-
lingen särskilt med avseende på livslängd, sjukfrånvaro och ohälsotal. 

Livslängd 
På området hälsa i regeringens strategi för en hållbar utveckling är medellivslängd58 en huvudin-
dikator för hälsa och välfärd. Den förväntade medellivslängden i Sverige ökar stadigt. Ökningen 
mellan 1982 och 2004 är för kvinnor 3,3 år till 82,7 år och för män 5,0 år till 78,4 år. Späd-
barnsdödligheten har halverats under en 20-årsperiod och var 2004 så låg som 3,1 döda under 
första levnadsåret av 1 000 levande födda.59 
 Medellivslängden fortsätter att öka i Göteborgs stad. Göteborgskvinnornas medellivslängd 
ökar med 0,2 år mellan 2003 och 2004 och Göteborgsmännen med 0,4 år. Ökningen för män i 
Göteborg ligger över riksgenomsnittet, som är 0,2 år för båda könen. Det är dock tydliga skill-
nader i förväntad återstående livslängd för befolkningen i olika delar av Göteborg. Den ena yt-
terligheten är att kvinnor i Tuve-Säve i genomsnitt lever 9 år längre än kvinnorna i Gunnared 
och att män i Torslanda lever 5,4 år längre än män i Bergsjön. För hela Göteborgsbefolkningen är 
skillnaden 3,6 år mellan kvinnors och mäns medellivslängd.

Sjukfrånvaro, ohälsotal och andra indikatorer för folkhälsan
I Sverige har arbetet med hållbar utveckling på ett mer systematiskt sätt pågått sedan början av 
1990-talet. Bland annat har regeringen satt som mål att frånvaron från arbetslivet p g a sjukskriv-
ning skall halveras till 2008 i förhållande till 2002.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade mycket kraftigt från 1997 och framåt, med resultatet att ett par år in på 
2000-talet nästan ha fördubblats jämfört med tidigt 1990-tal. Ökningen kännetecknades bland 
annat av att sjukfallen blev avsevärt längre och av att kvinnors sjukfrånvaro steg snabbare än 
männens. Under perioden 2000–2003 motsvarade antalet ersatta dagar med sjukpenning samt 
förtidspension från arbetskraften med sjukersättning, omräknat i helårsarbetare, omkring 14 
procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år.60 

57 Regeringens skrivelse ”Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar   
 utveckling”, Skr. 2005/06:126, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
58 Förväntat antal år vid födseln enligt SCB befolkningsstatistik.
59 ”Folkhälsorapport 2005”, Socialstyrelsen
60 Marklund, S. (red) (2005)”Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar”, Arbetslivsinstitutet
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Uppgången i sjukfrånvaro sedan slutet av 1990-talet är enligt en ny rapport från Välfärdsrådet 
inte unik, tvärtom verkar sjukfrånvaron ha pendlat kring fem procent mellan 1970-2005.61 Vad 
som däremot är anmärkningsvärt är de kraftiga svängningarna; under den senaste uppgången 
fördubblades sjukskrivningarna, och även tidigare fluktuationer har varit anmärkningsvärt stora. 
Svängningarna är rimligen för stora för att kunna motsvaras av underliggande förändringar i 
folkhälsan. Några av de mer betydelsefulla orsakerna anses vara:  

	 Det ökade förändringstrycket i arbetslivet har lett till lägre tolerans för olikheter i prestation. 
Detta i kombination med arbetstagarnas upplevelse av ökade krav och mindre handlings-
utrymme i arbetet och låg rörlighet på arbetsmarknaden ökar riskerna för stressrelaterade 
besvär.

	 En äldre arbetskraft.
	 Sjukskrivningar i stället för arbetslöshet. Minskningen i arbetslöshetssiffrorna under mitten 

av 1990-talet, som delvis var en följd av betydande politiskt tryck från regeringen, döljer 
det faktum att de arbetslösa står för en hög andel av sjukskrivningen. Vidare skulle många 
långtidssjukskrivna egentligen behöva byta arbete för att komma vidare i yrkeslivet och 
borde därför snarare klassificeras som arbetssökande arbetslösa.

	 Tillkortakommanden inom administrationen av sjukpennings- och sjukersättnings-
systemen.

Sjukpenningtalet i Sverige var år 2002 16,9 dagar. Jämförelser bakåt i tiden är svåra att göra då 
sjukpenningtalet från 2002 räknas på ett helt nytt sätt. År 2004 hade sjukpenningtalet minskat 
till 14,7 för riket och 11,4 för Göteborgs stad. Sjukpenningtalet varierar inom staden, lägst i 
Askim med 7,8 dagar och högst i Biskopsgården med 16,2 dagar.
 Försäkringskassan i Västra Götaland har för fjärde året i rad genomfört en sjukfallskart-
läggning av samtliga långtidssjukskrivna62 per 1 oktober. Det samlade resultatet från 2006 års 
kartläggning liknar i mycket föregående års kartläggning. Antalet fall fortsätter att minska och 
psykisk ohälsa utgör en stor andel av sjukskrivningarna. Andelen arbetslösa har minskat från 25 
till �� procent, nästan var fjärde sjukskriven saknar således anställning att återgå till. Andelen 
privatanställda som är sjukskrivna har ökat från 33 till 35 procent jämfört med 2005. 
 Diagnoser kopplade till psykisk ohälsa är, liksom var fallet 2004 och 2005, den vanligaste or-
saken till sjukskrivning bland de nu kartlagda sjukfallen. För Göteborgs stad som helhet hade 40 
procent av samtliga sjukskrivna vid undersökningstidpunkten sådana diagnoser. Andelen med 
psykisk ohälsa i Majorna utgör 53 procent av fallen och i Kärra-Rödbo 37 procent.
 Kvinnorna har en större andel av alla registrerade sjukfall, 62 procent i Göteborgsområdet63. 
De har också en högre andel av psykisk ohälsa jämfört med männen. För Göteborg uppgår ande-
len psykisk ohälsa hos kvinnorna till 43 procent mot 37 procent för männen. 
 Psykisk ohälsa är en stor orsak till långtidssjukskrivning i åldersgruppen 16-29 år. I Göte-
borgs stad var andelen 56 respektive 55 procent. Andelen med psykisk ohälsa är ännu större bland 
unga arbetslösa. Av de arbetslösa sjukskrivna 16-29 år i Göteborg är 69 procent sjukskrivna för 
psykisk ohälsa.

61 Larsson, L. (2005) ”En hållbar sjukförsäkring”, Välfärdsrådets rapport 2005, SNS
62 Sjukskrivna mer än 60 dagar sammanhängande
63 Med Göteborgsområdet avses här Göteborg med kranskommuner (Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,  
 Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).
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Figur 3.12: Sjukpenningdagar 1997–2005 för olika åldersgrupper i Göteborgs stad, antal dagar
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Källa: Göteborgs stadskansli

En faktor som lyfts fram när det gäller att förklara förändringarna i sjukfrånvaron är att det 
psykiska välbefinnandet minskat. Störst har försämringen varit för de yngre och medelålders. Av 
den nationella folkhälsoenkäten 2005 framgår att det är en högre andel av männen i Västra Gö-
talandsregionen som mår bra och har en god hälsa, jämfört med kvinnorna i samma region. När 
det gäller sjuklighet är bilden att exempelvis rygg- och ledvärk, smärta och trötthet och psykisk 
ohälsa är vanliga hälsoproblem som drabbar många i befolkningen. Kvinnor i Västra Götalands-
regionen anser i mycket större utsträckning än kvinnor i andra regioner och i riket att de har en 
dålig eller mycket dålig psykisk hälsa. Det är de unga kvinnorna och särskilt unga kvinnor födda 
utanför Europa som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. 2006 års resultat från nationella 
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” visar att unga vuxna kvinnor i större utsträckning än 
jämnåriga män och äldre kvinnor har nedsatt psykiskt välbefinnande, känner sig stressade, har 
besvär av ängslan, oro eller ångest och rapporterar fler dagar med psykisk ohälsa.64 I Göteborgs 
nordöstra stadsdelar uppger mer än var fjärde kvinna nedsatt psykiskt välbefinnande. Var femte 
kvinna i dessa stadsdelar och i stadsdelarna på Hisingen har haft allvarliga självmordstankar. 

Ohälsotalet 
Riksförsäkringsverkets redovisning i november 2006 för riket visar en minskning av ohälsotalet med 
knappt en och en halv dag under den senaste 12-månadersperioden. Ohälsotalet är Försäkringskas-
sans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och 
aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliterings-
penning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrån-
varo. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008.

Figur 3.13: Jämförelse - utveckling av ohälsotalet Göteborgs stad – riket, 2002-2006, antal dagar

36

37

38

39

40

41

42

43

44

2002 2003 2004 2005 2006

Försäkringskassans mål 2008

Källa: Riksförsäkringsverket
64  ”Hälsa på lika villkor – nationell folkhälsoenkät” (2006), Folkhälsoinstitutet 
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På motsvarande sätt har ohälsotalet minskat för Göteborgs stad mellan 2004 och 2006 och var 
vid senaste mätningen 40,6 dagar enligt försäkringskassan och följer därmed utvecklingskurvan 
för riket, se figur 3.13.
 Hälsoförhållandena skiljer sig markant mellan olika befolkningsgrupper i Göteborg, särskilt 
tydligt är skillnader mellan män och kvinnor, och mellan människor med olik etnisk och socio-
ekonomisk bakgrund. Utrikes födda göteborgare behöver använda socialförsäkringar i betydligt 
större grad än invånare med svensk bakgrund. Sämst hälsosituation, uttryckt i detta mått, har 
kvinnor som är utrikes födda. 
 
Tabell 3.5: Ohälsotal för Göteborgs stad 2003-2005, antal dagar per år

Ålder Ohälsotal 2003 Ohälsotal 2004 Ohälsotal 2005
Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

16-29 7 9 8 7 9 8 7 8 8

30-44 25 37 31 23 34 29 22 32 27

45-49 50 68 59 47 63 55 46 63 54

50-54 64 86 75 59 81 70 58 81 70
55-59 78 102 90 73 97 85 73 97 85
60-64 110 136 122 101 126 114 96 122 109

Totalt 36 49 42 34 46 40 32 44 38
Kommentar: Ohälsotalen är avrundade till hela dagar per år.
Källa: Göteborgs stadskansli

Tabell 3.5 visar tydligt på könsskillnaderna i ohälsotalen. Det mest markanta är att ohälsotalet för 
kvinnor i samtliga åldrar är högre än för män och att skillnaderna håller i sig även med ökad ålder. 
 Det totala ohälsotalet varierar i Göteborgs stadsdelar. I samtliga minskar ohälsotalet från 
2003 och framåt. Befolkningen i Gunnared, Kortedala, Bergsjön, Frölunda, Biskopsgården och 
Backa ligger mellan 19-12 dagar över kommungenomsnittet och Örgryte, Centrum, Älvsborg 
och Askim ligger mellan 16-12 dagar under kommungenomsnittet.

Frisk- och riskfaktorer
När det gäller bedömning inom området hälsa ger s k risk- och friskfaktorer betydelsefull infor-
mation. I den senaste folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” finns de senaste uppgifterna om 
hälsorelaterade levnadsvanor. Vi har här valt att närmare redovisa fysisk aktivitet, kostvanor, 
övervikt och fetma samt alkohol- och tobaksvanor.65 
 Var sjunde invånare i Göteborgs stad rör på sig alldeles för lite. Cirka 14 procent har en stil-
lasittande fritid. Generellt är män något mer fysiskt aktiva än kvinnor. Fysisk aktivitet är något 
vanligare bland högutbildade medan födelseland inte spelar så stor roll förutom för utomnordiska 
kvinnor, vilka har en lägre nivå av fysisk aktivitet. De nordöstra stadsdelarna toppar med högst 
andel personer som har en stillasittande fritid, �� procent av kvinnorna respektive �� procent 
bland männen. Stadsdelarna i centrum och väster har minst andel med stillasittande fritid, 9 
procent av kvinnorna och 10 procent av männen.
 Vidare finner man att kvinnor har bättre kostvanor än män. En orosfaktor är dock att ung-
domar har sämre kostvanor, särskilt unga män. Fler män än kvinnor är överviktiga66. Generellt 
i Sverige är det idag vanligare för en man att ha övervikt/fetma än normalvikt. Flera andra 
undersökningar visar att övervikt ökar i alla åldersgrupper och i alla socioekonomiska grupper. 
Andelen överviktiga/feta män är störst i stadsdelarna på Hisingen, 56 procent, medan andelen i 
de nordöstra stadsdelarna är 49 procent och i centrum- och västerstadsdelarna 46 procent.

65  Hälsa på lika villkor i Västra Götaland 2005 (2006), Västra Götalandsregionen
66  BMI (Body Mass Index) 25-30
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Till riskfaktorer i våra levnadsvanor räknas alkoholvanorna. Faktorer som har betydelse för om 
alkoholkonsumtion är skadlig är mängden alkohol, hur ofta man dricker samt mängden man 
dricker vid varje tillfälle. 

Figur 3.14: Andel riskkonsumenter av alkohol, Västra Götaland 2005, procent
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Källa: ”Hälsa på lika villkor”, Västra Götalandsregionen

Ungdomar har i särklass störst andel med riskabla alkoholvanor, se figur 3.14. Under de senaste 
15-20 åren har konsumtionen av alkohol bland ungdomar fördubblats. Vidare noteras att män i 
Västra Götaland och Göteborgs stad har signifikant mer riskabla alkoholvanor än övriga i riket. 
Här kan inte skillnaden förklaras med att sydsvenskar handlar billig alkohol utomlands eller att 
hembränning är mer frekvent i andra delar av landet eftersom det inte handlar om försäljnings-
statistik, utan om den självrapporterade konsumtionen.
 Rökning ökar kraftigt risken att insjukna i ett stort antal sjukdomar. Många sjukdomar or-
sakas av eller förvärras av rökning. Tobaksrökningen minskar långsamt i alla socioekonomiska 
grupper, i alla åldrar bland män, men inte bland medelålders och äldre kvinnor. År 2005 var 17 
procent av kvinnorna och 13 procent av männen i Västra Götaland dagligrökare. Mer än var 
femte kvinna är dagligrökare inom Hisingens stadsdelar. Snusbruket har ökat stadigt de senaste 
20 åren och män utgör den överväldigande majoriteten av snusare. De långsiktiga hälsomässiga 
effekterna av snus är ofullständigt utforskade. 

Tabell 3.6: Andel i procent som snusar dagligen 2005 
Västra Götaland

16-29 år 30-64 år 65-84 år
Män 26 24 10
Kvinnor 3 3 2

Källa: ”Hälsa på lika villkor”, Västra Götalandsregionen

Nästan var fjärde man snusar och alltfler kvinnor börjar. Som framgår av tabell 3.6 är det unga och 
medelålders män som snusar mest. Trenden är att även alltfler kvinnor börjar snusa. Sammantaget 
för Hisingsstadsdelarna röker eller snusar var femte kvinna och var tredje man. För de nordöstra 
stadsdelarna är det något färre och lägst andel rökare/snusare har stadsdelarna i centrum/väster.
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Trygghet
Trygghet är en basfaktor i välfärden. Samtidigt är trygghetsbegreppets dilemma dess komplexi-
tet. Begreppet innefattar ett helt spektrum av faktorer, allt från perspektiv som rör människors 
tillit, till säkerhet, lag och ordning. Trygghet sträcker sig från en inre existentiell trygghet till 
förtroende för samhället med dess institutioner, såsom förvaltningar och rättsväsende, och dess 
förmåga att ge skydd mot kriminalitet och orättvisor. Det komplexa perspektivet måste finnas 
med när olika mått på människors upplevda trygghet presenteras. I olika trygghetsmätningar 
redovisas ofta olika delperspektiv, sällan ett försök att omfatta ett helt trygghetsbegrepp. 
 För att känna trygghet och tillit krävs således en helhet där många aspekter av livet finns med, 
som att ha ett arbete, att vara frisk, att hoppas på en framtid för barnen, att känna delaktighet, att 
våga tro på goda förändringar, hur stadens utemiljöer ser ut och vårdas och hur man trivs i sitt 
bostadsområde. Här redovisas några exempel på aktuella beskrivningar av Göteborgssamhället, 
där trygghetsaspekten finns med.
 Ungdomars upplevelse av delar av trygghetsbegreppet redovisas vart tredje år i en fritidsvane-
undersökning genom Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning och innehåller frågor om 
ungdomarnas vardagsaktiviteter.67 Omkring 30 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna 
i högstadie- och gymnasieålder avstår ibland från en aktivitet på grund av otrygg väg till eller 
från aktiviteten. Ungdomarna har i allmänhet någon vuxen de kan prata med, mer än 90 procent 
instämmer och det gäller för såväl pojkar som flickor. En tredje fråga relaterad till trygghet är hur 
nöjda ungdomarna totalt sett är med det liv de lever. På en hög nivå, mellan 90 och 95 procent, är 
pojkar något mer nöjda än flickor. För samtliga dessa mätningar i fritidsvaneundersökningen är 
skillnaderna små mellan 2002 och 2005.
 Trygghet är i många sammanhang förknippad med frånvaro eller närvaro av brottslighet. Det 
är svårt att få en saklig överblick av brottsutvecklingen, eftersom den mediala uppmärksamheten 
ofta avspeglar enstaka, uppseendeväckande brott från vilka man lätt felaktigt generaliserar till en 
allmän utveckling. Brottsutvecklingen i Göteborgsområdet har beskrivits i en översikt för åren 
1975–2004.68 Antalet anmälda brott minskar totalt men med två trender; de anmälda våldsbrot-
ten ökar medan antalet anmälda stölder minskar. Det totala antalet anmälda brott i förhållande 
till folkmängden ligger under riksgenomsnittet. Stöldbrotten minskar liksom skadegörelse och 
personrån. Förändringen är sannolikt effekten av en rad olika brottspreventiva åtgärder.
 De anmälda våldsbrotten ökar i Göteborgsområdet ungefär som i andra delar av landet bland 
annat beroende på en ökad anmälningsbenägenhet. Ett exempel är inriktningen att många vålds-
yttringar i skolan regelmässigt polisanmäls. Det dödliga våldet har inte ökat sedan 1990 och inte 
heller sådant våld som leder till sjukhusvård. Ökningen ligger huvudsakligen i det mindre grova 
våldet. Det brottspreventiva arbetet är mindre utvecklat för våldsbrotten än för stöldbrotten.
Trygghetsaspekten finns med i göteborgarnas bedömning av stadens miljö, vilken redovisas en-
ligt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index.69 Index utgår från frågan hur nöjd svaranden är 
med tryggheten i utemiljön i sin del av Göteborg. En sammanvägning sker med svaren på hur 
man ser på omfattningen av klotter, skadegörelse, stölder, inbrott, misshandel och våld i den 
egna delen av staden. Spridningen i trygghetsindex är stor; högst i stadsdelen Styrsö och lägst i 
Bergsjön. 
 Framtidenkoncernen i Göteborg redovisar ett trygghetsindex som bygger på enkätsvar från 
hyresgäster i allmännyttans bostadsområden. Totalt redovisas sedan slutet av 1990-talet sjun-
kande index för stadsdelar och bostadsområden. Ett trendbrott visas för Bergsjön som ökat index 
från år 2000. Även i Framtidens trygghetsindex är skillnaderna stora när index redovisas stads-
delsvis; högst i Torslanda och Härlanda och lägst i Backa och Bergsjön.
67 FRIVAN 2005, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad
68 Lindgren, S.(2006): ”Brottsutvecklingen i Göteborgsutvecklingen 1975-2004 – en sammanvägning av register-  
 och intervjuuppgifter”, Göteborgs stad, Tryggare och Mänskligare Göteborg.
69 ”Göteborgarna om stadsdelens miljö, Göteborgs stad, hösten 2006
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Diskriminering
När någon utsätts för kränkande behandling eller bemötande på grund av exempelvis kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kallas det diskriminering. 
Diskriminering lyfts allt mer fram som en betydande faktor i samhället; aktualiserat av bland an-
nat strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män samt situationen för personer som flyttar 
eller flyr till Sverige från andra länder. Särskilt har under senare år förekomsten av s k strukturell 
diskriminering belysts, en svåridentifierad institutionaliserad kränkande särbehandling, som sär-
skilt kommer till uttryck gentemot kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Idémässigt 
finns starka kopplingar mellan segregering och diskriminering. Att diskrimineras på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 
är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Diskriminering och hälsa
Diskriminering innebär att vissa människor inte får lika goda förutsättningar att uppnå en god 
hälsa på lika villkor som andra. Statens folkhälsoinstitut (FHI) redovisar forskningsresultat som 
pekar på samband mellan diskriminering och hälsa och ger stöd åt tesen att diskriminerande 
handlingar i sig påverkar hälsan i negativ bemärkelse.70 FHI:s rapport innefattar en samman-
ställning av studier där majoriteten behandlar etnisk diskriminering och hälsa. Samtliga studier 
har använt frågor om självrapporterade upplevelser av diskriminering och majoriteten av studi-
erna har en amerikansk studiepopulation. Studierna visar på ett positivt samband mellan upplevt 
diskriminering och psykisk ohälsa. Några studier visar på samband med högt blodtryck, nega-
tiv anpassningsförmåga i skolan och försämrad självuppfattning, ökad hopplöshet och inåtvänt 
eller utåtagerande beteende, ökad cigarett- eller alkoholkonsumtion, ångest, självmordstankar, 
minskad livskvalitet, nedstämdhet och större utnyttjande av psykvården. Alkoholmissbruk och 
rökning visar sig kunna fungera som flyktbeteende för att dämpa den stress som diskriminering 
orsakar. Rapporten redovisar även sådana resultat från den Nationella folkhälsoenkäten 2005, 
som belyser kränkande bemötande och hälsa.71 Upplevelsen av kränkande bemötande hade star-
ka samband med ohälsofaktorer. Ett dåligt allmänt hälsotillstånd var 3,6 gånger vanligare bland 
män och 2,8 gånger vanligare bland kvinnor som blivit utsatta för diskriminering än bland dem 
som inte upplevt sig som utsatta.

Diskriminering – tolerans
Det är svårt att ”mäta” förekomsten av tolerans – acceptans respektive diskriminering – intole-
rans kring sådana områden som kan vara grund för diskriminering, utöver den självupplevda 
diskrimineringen. Ett försök görs av RFSL i deras kommunundersökning 2006.72

 I landets kommuner kartlades olika mätbara yttre förutsättningar som är relevanta för ho-
mosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer). De förutsättningar som kartlades berör 
skolan, kommunens verksamhet och personal, hbt-samhällets infrastruktur, frekvensen av brott 
med homofobiskt motiv samt allmänhetens attityd. I samtliga förutsättningar gavs kommunen ett 
betyg mellan ett och fem, enligt principen ju högre desto bättre. Samtliga kommuner rangordna-
des slutligen efter det genomsnittliga betyget för de fem förutsättningarna. Ju högre betyg desto 
mer ”hbt-vänlig” kan kommunen betraktas. Betyget tre betraktas som godkänt. I slutresultatet 
redovisas nio kommuner som precis når över betyget tre, däribland Göteborg, Stockholm och 
Malmö. Man kan se RFSL:s kommunundersökning som ett exempel på en trend att i ett betyg 
eller index sammanfatta situationen för exempelvis en viss befolkningsgrupp. 
70 ”Särbehandlad och kränkt – en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa”, 
 Statens Folkhälsoinstitut, rapport 2005:49
71 ”Hälsa på lika villkor – nationell folkhälsoenkät” (2006), Folkhälsoinstitutet
72 ”RFSL:s kommunundersökning 2006 – Kartläggning av hbt-personers situation i landets kommuner” (2006)  
 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
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3.5	 Delaktighet	och	inflytande

Begreppet demokratisk delaktighet syftar på hur samhällets invånare väljer att utnyttja sina möj-
ligheter att påverka politiska beslut. Ett tydligt uttryck för demokratisk delaktighet är deltagande 
i allmänna val som ger inflytande i den demokratiska processen på samhällsnivå. Ett högt val-
deltagande är också viktigt för att de valda församlingarna ska kunna göra anspråk på legitimitet 
och för att medborgarna ska vara delaktiga i olika samhällsfrågor och inte ställas utanför. 
 Demokratisk delaktighet och inflytande kan utövas inom flera olika samhällsområden och 
rymmer många aspekter utöver medborgarnas användning av sin rösträtt. Det kan också defi-
nieras som frågor om tillit till offentliga institutioner eller tillgång till socialt kapital, deltagande 
i partiväsende och föreningsliv, tillgång till information och medieanvändning. Här kan också 
nämnas nätverksstyrning som ett allt vanligare sätt att hantera samhällsförändring, enligt en 
del forskare. Att leda och administrera offentlig förvaltning i ett alltmer fragmenterat samhälle 
blir en utmaning där traditionella administrativa hierarkier inte längre räcker till. Nya former av 
nätverksstyrning lyfts fram som möjliga komplement till den representativa demokratin.73

 Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) och SOM-institutet vid Göteborgs uni-
versitet genomför återkommande undersökningar om demokrati och delaktighet. Bland annat har 
kartläggningar gjorts av medborgarnas intresse för politik. I utvärderingen av storstadssatsning-
en har vidare en medborgarundersökning genomförts, Storstads-SOM74 2003. Jämförelser kan 
göras mellan Angeredsstudien 1996, Storstads-SOM 2003 och Väst-SOM 2002.
 Sedan SOM-institutet började sina årliga mätningar 1986 har man noterat många opinions-
svängningar. De tendenser forskarna tyckt sig se i den svenska opinionen de senaste åren är svåra 
att värdera. Omvärlden påverkar medborgarna på olika sätt och mönstren är otydliga. Visserligen 
finns det en allmän försvagning när det gäller medborgarnas förtroende till samhällsinstitutio-
ner75 men samtidigt en ökande optimism om framtiden. Det finns också en mycket stor stabilitet 
i graden av social tillit. Mätningarna indikerar att det inte skett någon nämndvärd förändring i 
graden av social tillit i Sverige sedan första mätningen 1981. SOM-institutets undersökningar 
visar även att den nedgång i svenska folkets partipolitiska engagemang, som noterats under en 
följd av år, inte påverkat synen på den svenska demokratin hittills. Andelen svenskar som anger 
att de är mycket eller ganska nöjda med hur svensk demokrati fungerar är fortsatt hög och bland 
den högsta inom EU.76 I detta avsnitt ges en belysning av några av de aspekter som nämnts inled-
ningsvis utifrån SOM-institutets medborgarstudier och statistik från SCB.

Delaktighet
Intresse för politik
Av göteborgarna i Väst-SOM-undersökningen 2002 svarar 55 procent att de är allmänt intres-
serade av politik jämfört med 44 procent respektive 48 procent av de svarande i Storstads-SOM 
och Angeredsstudien. När det gäller intresset för politiska frågor som rör Göteborg är intresset 
lika stort i de bostadsområden som omfattas av Storstads-SOM som bland göteborgare generellt. 
I dessa områden är dock valdeltagandet betydligt lägre än för Göteborgs stad totalt. Resultaten 
pekar på att det inte finns något tydligt samband mellan intresse för politik, viljan att engagera 
73 Paper, Gossas M., (2005) 
 ”Områdesbaserad politik för minskad segregation, en studie av den svenska storstadspolitiken”, Örebro   
 universitet och Institutet för framtidsstudier; Pallander C. (2006) ”Områdesbaserad politik för minskad segrega- 
 tion, en studie av den svenska storstadspolitiken”, Geografiska regionstudier 66, Uppsala universitet 
74 Norén Bretzer Y. (2003) ”Storstadsundersökningen i Göteborg, medborgarundersökning i Bergsjön, Gårdsten,  
 Hjällbo och Norra Biskopsgården”, Centrum för forskning om offentlig sektor samt SOM-institutet, Göteborgs  
 universitet 
75 SOM-institutets årliga mätning av samhällsförtroende omfattar 20 olika samhällsinstitutioner.
76 Rothstein B., (2006) ”Sociala nätverk och mellanmänsklig tillit” I: Holmberg S. och Weibull L. (red),
  ”Du stora nya värld, trettiofyra kapitel om politik, medier och samhället”, SOM-institutet, Göteborgs   
 universitet
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sig i samhällsliv och i vilken utsträckning man utnyttjar sin rösträtt. Det bör också beaktas att 
ett betydande antal av kommunens invånare har anknytning till andra länder, och ett stort antal 
har erfarenhet av flyktingskap och förföljelse i tidigare hemländer, vilket kan ha betydelse för 
individens samhällsengagemang både här och i tidigare hemländer. 

Information
Medborgarnas tillgång till information är en av flera förutsättningar för delaktighet. Ett sätt 
att belysa tillgång till information är att undersöka invånarnas medievanor. Sverige och övriga 
nordiska länder är i detta avseende unika i ett internationellt perspektiv. Det är bara i de nordiska 
länderna som det finns dagspress som når nästan alla medborgargrupper. 
 I Sverige totalt har prenumerationsbenägenheten i hushållen minskat marginellt under de se-
naste åren. Sett över tid har dock andelen hushåll med morgontidningsprenumeration sedan 1992 
minskat från 81 till 68 procent. Minskningen är generell för hela landet men har gått snabbare i 
storstäderna. Här finns anledning att anta att gratistidningarna haft betydelse för utvecklingen 
när det gäller prenumerationsbenägenheten.
 Andelen dagstidningsprenumeranter i Göteborgs stad var 2002 nästan 70 procent medan det 
i bostadsområdena Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården var 27 procent som 
prenumererade på en dagstidning. Skillnaderna förklaras främst av såväl skillnader i inkomst-
förhållanden och sysselsättning som modersmål. När det gäller nyhetsinhämtning från radio och 
TV var det 77 procent i Göteborg som tittar eller lyssnar på nyheter i radio eller TV minst fem da-
gar i veckan, medan det är 72 procent i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården.
 Hösten 2004 hade 68 procent av befolkningen i Göteborgsregionen (GR)77 tillgång till morgon-
tidning genom prenumeration, en svag ökning jämfört med några år tidigare. 2004 års siffror 
visar att den nedgående prenumerationstrend som på senare år noterats för Göteborgsregionen är 
bruten.
 Prenumerationsbenägenheten är lägst bland unga människor i 20-30 årsåldern, i arbetar-
familjer, bland personer i resurssvaga områden i Göteborgs stad, bland ensamstående och bland 
personer som bott en kortare tid i sin kommun. Nedgången i prenumerationsbenägenhet över tid 
har framför allt skett i resurssvaga hushåll men det har skett en viss återhämtning i de svagaste 
stadsdelarna sedan 2002. Analyser på basis av nationellt material visar att det framför allt är 
ålder som är en viktig faktor; att ha en tidning i hushållet har ett nära samband med social etable-
ring, t ex samboförhållande och barn, och denna etablering har över tid skett allt senare.78 
 Tillgången till olika typer av medietekniker i hushållen i Västra Götalands län liknar i mycket 
hög grad den för landet som helhet. Mobiltelefoninnehavet låg under flera år på i runda tal tre 
fjärdedelar av befolkningen, men ökade relativt kraftigt mellan 2001 och 2002. Sedan dess har 
nivån varit stabil på ca 90 procent. Persondator- och internettillgången har också varit jämn i 
Västra Götaland de senaste tre åren. Sju av tio har tillgång till persondator i hushållet, i stort sett 
alla dessa har också internetuppkoppling.
 Internettillgången har varit ojämn vid en jämförelse mellan olika grupper. Framförallt har 
skillnaderna mellan ung och gammal samt mellan låg- och högutbildad varit stora. Skillnaderna 
kvarstår fortfarande, de minskar visserligen, men minskningstakten är mycket långsam. Snab-
bast utjämning sker i gruppen unga människor, där skillnaderna beroende på utbildning har 
minskat mest över tid.79

 Nästan alla barn och ungdomar i Göteborgs stad har tillgång till dator i hemmet. Genomsnit-
tet är 96 procent för både pojkar och flickor i åk 4-9 enligt kommunens senaste fritidsvaneunder-

77 Se kapitel � om regionala indelningar. 
78 Andersson U. (2006) ”Nya vanor påverkar dagspressens spridning” I: Holmberg S och Weibull L (red), ”Du  
 stora nya värld, trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle, SOM-institutet, Göteborgs universitet
79 Nilsson L. (red) (2005) ”Nya gränser - Västsverige, Cefos, Göteborgs universitet
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sökning, FRIVAN 200580. Datatillgången har ökat sedan de första undersökningarna 1996 men 
har planat ut sedan undersökningen 2002. Det finns skillnader i datortillgång mellan invånarna 
bosatta i olika stadsdelar, men skillnaden är inte lika stor idag som den var 1996. I stadsdelen 
Askim hade 99 procent av alla barn och ungdomar dator i hemmet medan samma siffra för stads-
delen Bergsjön var 90 procent dator.
 Gymnasieungdomar använder dator/Internet i större utsträckning än yngre barn. Endast fyra 
procent av Göteborgs gymnasieungdomar använder aldrig dator medan det är tio procent i års-
kurs 4-9.
 Även om Internet når en stor del av invånarna när det gäller informationshämtning dominerar 
ändå traditionella tryckta media när det gäller litteraturinhämtning. Oavsett medium är läsning 
och förståelse av text en grundläggande färdighet. SOM-institutets studier visar att de senaste 
fyra åren ligger biblioteksbesöken hos den svenska befolkningen kring 60 procent som någon 
gång per år eller oftare besökt ett bibliotek. Mellan åren 1995-2000 var den siffran omkring 65 
procent. Skillnaderna mellan olika grupper är påtagliga för såväl biblioteksbesök, som bokläs-
ning och som för användning av Internet. Särskilt stora skillnader finns vad gäller användning av 
Internet och gapet mellan hög- och lågutbildade verkar inte förändras på kort sikt. När det gäller 
svenska barns läsförståelse noteras en viss tillbakagång under en 10-årsperiod.81

 Andelen barn och unga som besöker bibliotek i Göteborgs stad har minskat konstant se-
dan första FRIVAN-undersökningen. År 2005 var det 36 procent av pojkarna och 19 procent 
av flickorna i åk 4-9 som aldrig besöker biblioteket. Motsvarande för gymnasieungdomar var  
41 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna. 

Föreningsliv och fritidsvanor
Ett annat sätt att mäta medborgerligt engagemang är att undersöka aktiviteten inom förenings-
livet. Många gånger nämns föreningslivet som en skola i demokrati. I storstadspropositionen 
betonas föreningslivets roll för ökad delaktighet bland invånarna. Utvärderarna av storstads-
satsningen i Göteborgs- och Stockholmsområdet menar att en förutsättning för deltagande i 
samhällslivet är att människor har makt över det egna vardagslivet. För att ökad delaktighet och 
inflytande ska kunna uppnås handlar det om att skapa både möjlighetsstrukturer i form av bl a 
arbete och utbildning och samtidigt satsa på stärkande åtgärder i närsamhället där föreningslivet 
är en del. I Göteborgs stad var 88 procent av invånarna medlem i minst en förening år 2002. I 
Storstads-SOM 2003, som omfattar Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården, var 
motsvarande siffra 69 procent. I Angeredsstudien 1996 var 85 procent av invånarna medlem i 
minst en förening. 
 Resultaten från senaste FRIVAN visar att i genomsnitt 66 procent av alla barn och unga är 
med i minst en förening, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med 2002. 
Aktiviteten är något högre bland pojkar än bland flickor, se tabell 3.7. 

Tabell 3.7: Andel barn och ungdomar i Göteborgs stad som är med i minst en förening, 2005 och 
2002, procent 

2005 2002
Andel i % flickor pojkar flickor pojkar
Gymnasieskolan 52 55 54 60

Åk 4-9 68 68 70 70
Källa: FRIVAN

80 Kommunala fritidsvaneundersökningen, FRIVAN, genomförs vart tredje bland samtliga barn- och ungdomar  
 åk � till gymnasiet i Göteborgs stad. Idrotts- och föreningsförvaltningen genomför undersökningen.  
81 Holmberg S., Weibull L. (red) (2006) ”Du stora nya värld”, SOM-institutet, Göteborgs universitet
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Lägsta andel som är med i någon förening uppmättes 2005 bland flickor i Bergsjön till 48 procent, 
och högst andel uppmättes bland flickor i Älvsborg med 86 procent. Motsvarande för pojkar var 
53 procent i Gunnared och 82 procent i Älvsborg.

Intresset för att vara ledare är högt bland Göteborgs ungdomar. I senaste undersökningen var 
det 25 procent eller 6 000 av alla högstadie- och gymnasieungdomar som ville bli ledare. Intres-
set är något högre bland flickor än bland pojkar. År 2005 ökade antalet högstadie- och gymnasie-
ungdomar som var ledare med 2 procentenheter jämfört med 2002 till 2 465. 

Göteborgs fritids- och kulturliv speglar en mångfald av intressen bland invånarna. Av FRI-
VAN framgår att det finns stora variationer i ungdomars fritidsvanor. Formerna för delaktighet 
ryms inte alltid inom det etablerade föreningslivet. De allra flesta ungdomar är aktiva på något 
sätt. Det största intresset är att träffa kompisar. I Göteborg har dock ungdomar som träffar kom-
pisar tre gånger eller mer per vecka stadigt minskat mellan 1996 och 2005. Det är en tendens som 
gäller både för grundskolans och för gymnasieskolans elever och för flickor såväl som pojkar. 
Däremot har det skett en ökning 2005 av ungdomar som träffar kompisar 1-2 gånger per vecka. 
Förutom att träffa kompisar är de vanligaste aktiviteterna att lyssna på musik, chatta på Internet 
och se på TV/DVD/video.

Inflytande

Valdeltagande
Deltagande i kommunalval i Göteborgs stad har under en lång följd av år överstigit 80 procent. 
Det försämrades avsevärt vid valet 1998 och sjönk då till ca 73 procent. I de senaste två kom-
munalvalen har valdeltagandet ökat. Mellan valen 2002 och 2006 har en ökning skett med drygt 
två procentenheter till ca 76 procent, se figur 3.15. 

Figur 3.15: Valdeltagande i kommunalval i Göteborgs stad 1973-2006, procent
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Källa: Göteborgs stadskansli

Valdeltagandet i kommunalvalet ökade mer i Göteborg i jämförelse med Stockholm och Malmö. 
Det genomsnittliga valdeltagandet för kommunalval i landet var år 2006 ca 79 procent.
 Det är stora variationer i valdeltagande hos befolkningen i olika delar av Göteborg. I 2006 
års kommunalval var valdeltagandet högst i Älvsborg med 88,4 procent och lägst i Bergsjön med 
52,5 procent, se tabell 3.8. På grund av ändrad valkretsindelning är det svårt att göra direkta 
jämförelser mellan tidigare val och valet 2006. Trenden är dock densamma som tidigare när det 
gäller variationerna mellan olika valdistrikt alternativt stadsdelsområden i Göteborgs stad.
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Tabell 3.8: Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2006 per stadsdel, procent
I procent Stadsdelar
80-90 % Askim, Älvsborg, Torslanda, Kärra-Rödbo, Styrsö

70-80 %
Backa, Centrum, Frölunda, Härlanda, Högsbo, Linnéstaden, Lundby, Majorna, Tuve-Säve, Tynnered, 
Örgryte

60-70 % Biskopsgården, Kortedala, Lärjedalen
50-60 % Bergsjön, Gunnared

Källa: Göteborgs stadskansli

Representation i kommunala nämnder och styrelser
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med regeringskansliet undersökt det politiska 
deltagandet i den lokala demokratin.82 Rapporten redovisar antal politiker och politiska uppdrag 
i kommuner och landsting år 2003 och olika nyckeltal i anslutning till det. Den omfattar landets 
samtliga kommuner. Kommunerna har i förhållande till sin befolkning ett mycket varierande 
antal förtroendevalda. I undersökningen görs en jämförelse av sammansättningen av kommu-
nernas förtroendevalda med sammansättningen av befolkningen. Undersökningsresultaten visar 
att män, medelålders, högutbildade, höginkomsttagare samt offentliganställda är överrepresen-
terade. Kvinnor, äldre, utländska medborgare, utrikes födda, lågutbildade, låginkomsttagare och 
privatanställda är underrepresenterade. I rapporten sammanställs ett antal egenskaper för samt-
liga 290 kommuner. I tabell 3.9 redovisas resultat för Göteborg, Stockholm och Malmö.

Tabell 3.9: Uppdrag per politiker, invånare per politiker, andel kvinnor samt andel utrikes födda, 
2003 

Uppdrag per politiker Invånare per
politiker

Kvinnor
(%)

Utrikes födda
(%)

Göteborg 1,27 785 43 14
Stockholm 1,40 1062 47 14
Malmö 1,22 610 42 16

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Ungdomars påverkansmöjligheter
Närmare en femtedel av gymnasieungdomarna i Göteborgs stad tycker att de kan påverka po-
litiska beslut, enligt FRIVAN 2005. Andelen är oförändrad jämfört med 2002. Den senaste un-
dersökningen visar att andelen är högre än kommungenomsnittet bland både flickor och pojkar 
i stadsdelarna Bergsjön, Gunnared och Lärjedalen medan andelen är lägre i t ex stadsdelar som 
Askim, Härlanda, Torslanda och Tynnered.
 Av undersökningen framgår även att 41 procent tycker att det finns stöd för ungdomars idéer 
och projekt i Göteborg 2005 jämfört med 32 procent 2002. I sammanlagt åtta stadsdelar jämnt 
spridda i staden är det fler än kommungenomsnittet av både flickor och pojkar som tycker att det 
finns stöd för ungdomars idéer och projekt 2005. 

Jämställdhet
Utvecklingen inom jämställdhetsområdet följs bl a genom SCB:s jämställdhetsindex, Jämindex. 
JämIndex innefattar flera centrala områden inom jämställdhetsområdet såsom fördelning av makt 
och inflytande, möjligheter till ekonomiskt oberoende, tillgång till utbildning och möjligheter till 
utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger samt fördelning av ansvar för hem 
och barn, totalt 13 olika variabler. Indexet har dock vissa brister. Exempelvis säger det ingenting 
om absoluta nivåer utan rangordnar bara landets kommuner i förhållande till varandra, se tabell 
3.10. Avsaknad av absoluta nivåer gör att longitudinella analyser inte är möjliga. 

82  ”Det nya seklets förtroendevalda” (2004), Sveriges kommuner och landsting
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Vid en jämförelse av JämIndex mellan olika H-regioner83 ser man att jämställdheten i landet 
följer ett tydligt mönster där storstadsregionerna är mer jämställda än andra regioner. Storstads-
regionerna kännetecknas av en relativt liten skillnad mellan kvinnor och män när det gäller 
andel högutbildade, sysselsatta och arbetslösa. I storstadsregionerna är kvinnor och män även 
mer jämnt fördelade på olika branscher och kvinnor har en högre politisk representation (kom-
munfullmäktige och -styrelse). År 2005 är Göteborgs stad bland de 30 som har mest utvecklad 
jämställdhet av samtliga svenska kommuner. 

Tabell 3.10: Jämindex, rang bland Sveriges kommuner, 2003 och 2005
Kommun 2003 2005
Göteborg 51 26

Stockholm 3 1

Malmö 36 37
Källa: SCB

Kvinnorepresentationen har ökat i direktvalda politiska organ och i de indirekt valda organ som 
redovisas offentligt. På indirekt valda positioner i övrigt råder däremot fortsatt mansdominans. 
Ett exempel på detta är de nya samverkansorganen och partnerskapen på regional nivå. På le-
dande chefsnivåer inom kommuner och landsting råder också mansdominans enligt den tidigare 
presenterade Jämställdhetsutredningen.84

 I flertalet kommunfullmäktige ligger könsfördelningen nu inom ramen 40-60 procent, se 
tabell 3.11. Det skiljer dock en hel del mellan kommunerna, och en del har låg andel kvinnor. I 
kommunstyrelserna har var fjärde kommun en jämn könsfördelning. 

Tabell 3.11: Könsfördelning bland kommunfullmäktigeledamöter 1985-2002, procent
År 1985 1994 2002
Andel i % kvinnor män kvinnor män kvinnor män
Göteborg 37 63 47 53 47 53

Malmö 31 69 41 59 46 54

Stockholm 44 56 48 52 51 49

Riket 30 70 42 58
Källa: SCB

Tabell 3.12: Könsfördelning bland kommunstyrelseledamöter, exklusive ersättare, 1999 och 2003, 
procent

År 1999 2003
Andel i % Kvinnor Män Kvinnor Män
Göteborg 46 54 62 39

Malmö 36 64 46 55

Stockholm 54 46 54 46

Riket 34 66
Källa: SCB

Mellan 2001-2004 har andel kvinnor i chefsposition generellt ökat i riket. Det har ökat mest 
inom stat, region och landsting. År 2004 var 3,4 procent av samtliga förvärvsarbetande kvinnor 
i chefsposition. Motsvarande andel för män var 8 procent. Utvecklingen i Göteborg är liknande 
den på nationell nivå.

83 H-regioner är grupper av kommuner efter lokalt och regionalt befolkningsunderlag
84 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, SOU 2005:66, Slutbetänkande från Jämställdhetspolitiska utredningen
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Tabell 3.13: Andel kvinnor av samtliga chefer i Göteborg 2001-2004, procent
Andel kvinnor i chefsposition inom: 2001 2002 2003 2004
Stat, region och landsting 33,8 32,2 34,0 37,6

Kommunala förvaltningar och bolag 52,6 54,6 50,8 54,0

Näringslivet 20,1 20,5 21,3 21,8

Totalt 24,9 25,4 26,0 26,9
Kommentar: Andelen är beräknad på förvärvsarbetande dagbefolkning.
Källa: SCB (enligt standard för svensk yrkesklassificering)

Stadsrevisionen i Göteborgs stad har kartlagt ledningsgruppernas sammansättning i stadens 
nämnder och bolag ur ett mångfaldsperspektiv 2002-2006.85 Kartläggningen visar att ålders-
spridningen bland ledningsgruppsmedlemmarna sammantaget är relativt god. Drygt två tredje-
delar av ledarna befinner sig i åldersintervallet 44 till 60 år. Medelåldern har ökat något och ligger 
år 2006 på 52 år. 
 De 500 ledare som totalt ingår i stadens ledningsgrupper är könsmässigt jämnt fördelade 
år 2006. Förhållandena ser något olika ut om man jämför stadsdelsnämnder, facknämnder och 
bolag. I stadsdelsnämnder är kvinnorna i flertal medan det omvända förhållandet råder i fack-
nämnder och bolag. Under den undersökta perioden har en jämnare könsfördelning uppnåtts 
genom rekrytering. Inom bolagssektorn visar uppföljningen fortfarande på en viss ojämlikhet i 
fördelningen mellan könen även om utvecklingen sedan tidigare mätning gått i riktning mot mer 
jämställda ledningsgrupper.86 
 Bland förvaltningschefer och direktörer är männen i majoritet även om en viss utjämning 
skett under mätperioden. Samma förhållande gäller för ekonomichefer medan kvinnorna vid 
samtliga mättillfällen utgör en klar majoritet av personalchefer. 
 Den etniska mångfalden i stadens ledningsgrupper är mycket begränsad. Enbart fyra procent 
av samtliga ledningsgruppsmedlemmar i staden är utrikes födda. Av dessa är hälften födda i ett 
annat nordiskt land. Inte någon är född utanför Europa. 

3.6			Stadens	inomgeografiska	dynamik

I detta kapitel belyses stadens inre differentiering i jämförelse med Malmö och Stockholm och 
jämförelser mellan storstadsregionernas utveckling bl a utifrån studier genomförda av Institutet 
för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Socialstyrelsen och Integrationsverket.
 I de tre storstäderna har skillnaderna i vissa avseenden minskat mellan mer välmående om-
råden och s k utsatta områden. De senaste åren har segregationen minskat något i Göteborg men 
framförallt minskat i Malmö. Stockholm är mer integrerat än de övriga storstäderna. Tendenser 
finns dock till en ökad polarisering framförallt när det gäller den etniska boendesegregationen. 
Studier visar också att den ekonomiska segregationen sammanfaller alltmer med den etniska seg-
regationen. När det gäller samband mellan segregation och tillväxt i storstadsregionerna pekar 
genomförda analyser på oklara och delvis motstridiga effekter och ger inte några entydiga belägg 
för att segregationen skulle ha några tydliga konsekvenser för tillväxten.

Begrepp
Segregation preciseras vanligtvis i forskningslitteraturen som en geografisk separation mellan 
befolkningsgrupper definierade utifrån ekonomiska, sociala, etniska eller demografiska karakte-
ristika. Oftast handlar det om en separation i boendet, det vill säga att olika befolkningsgrupper 
bor åtskiljt i olika delar av samma stad. Den fysiska separationen uppfattas också som en mani-
85 ”Ledningsgruppernas sammansättning i Göteborgs stad ur ett mångfaldsperspektiv” (2006), Kortrapport:  
 Stadsrevisionen, Göteborgs stad
86 Utgångspunkt är JämOs definition av jämn könsfördelning, d v s att ingen kategori av arbetstagare ska bestå  
 av mindre än 40 procent av det ena könet för att klassas som jämställd ifråga om könsfördelning. 
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festation av social distans mellan olika befolkningsgrupper. Segregation kan vara ett uttryck för 
bristande integration, men den rumsliga åtskillnad som segregation innebär leder nödvändigtvis 
inte till bristande integration i samhället.87 
 Begreppet integration i sin mest generella betydelse syftar på förhållandet mellan en helhet 
och dess delar. Integration sägs vara för handen när delarna står i samklang med helheten. Det 
används om såväl samhället i stort som om grupper och individer. Helheten är i detta fall samhäl-
let. Det handlar om en ömsesidig anpassning av samhällets olika institutioner och grupper, inte 
att en del ska anpassa sig till resten. Begreppet integration har främst kommit att förknippas med 
frågan om delaktighet i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska minoriteter, framförallt 
utrikes födda.88

 Med social exkludering menas att det uppstår en hierarkisk relation mellan individer, eller 
grupper genom klyftor i samhället, som innebär ett gap mellan de som står utanför och de indi-
vider eller grupper som har en mer fördelaktig position i samhället. Som en följd skapas barriä-
rer.89

 Socialt utanförskap kan beskrivas som sociala relationer i ett sammanhang som belyser även 
det utanförstående livets sociala sammanhang. Socialt utanförskap är flerdimensionellt. Rela-
tionen till samhället betyder att socialt utanförskap inte ska tolkas som ett och samma fenomen 
överallt och vid varje tidpunkt. Det flerdimensionella perspektivet innebär att socialt utanförskap 
inte enbart ska förknippas med t ex fattigdom. Synliggörandet betyder att socialt utanförskap inte 
ska likställas med enbart hjälplöshet. Människor som står utanför kan vara i stånd att hjälpa sig 
själva, men inte nödvändigtvis på ett för samhället gynnsamt sätt. Socialt utanförskap förutsätter 
existensen av ett socialt innanförskap.90

Forskning om boendesegregation
I Sverige har forskningen om segregation hittills inte varit särskilt omfattande. De studier som 
finns på området har oftast gällt den sociala och den etniska segregationen, medan studier om 
den demografiska segregationens utveckling har varit relativt sällsynta. Det framkommer att den 
demografiska segregationen var som högst i mitten på 1970-talet – en följd av genomförandet av 
miljonprogrammet för att därefter successivt avta.
 Ett viktigt särdrag hos segregationen är dess relationella karaktär. Segregation handlar om rela-
tioner mellan delar av en helhet. Begreppet sammankopplas ofta automatiskt med låg socioekono-
misk status, arbetslöshet och en koncentration av invånare med utländsk bakgrund. Boendesegre-
gation handlar dock om var samtliga människor bor och således allas levnadsvillkor. En geografisk 
enhet är inte segregerad i sig utan segregationen inrymmer relationen mellan flera geografiska 
enheter och dess befolkning. Det kan exempelvis handla om relationen mellan städer och dess om-
givning, mellan olika bostadsområden i staden eller mellan kvarter i ett bostadsområde.91

 Ett flertal forskare menar att boendesegregation är ett samhällsproblem om denna också inne-
bär utsatthet och social exkludering. Det stora problemet med företeelser som boendesegregation 
och social exkludering är människors begränsade möjligheter. Det innebär att individer förlorar 
sina möjligheter, sina medel för och sin förmåga att delta i samhället. Exempel på områden vilka 
vissa befolkningsgrupper eller individer inte får tillgång till eller förhindras att delta i är enligt 
forskningen utbildning, arbetsmarknad, bostadsmarknad, politik, privat och offentlig service 
samt betydelsefulla sociala nätverk vilket följs av social isolering. 
87 Prop. 1997/98:165 ”Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet”; Boverket (2004)   
 ”Integration och segregation i boendet”
88 Westin C. (1999) ”Mångfald, integration, rasism och andra ord”, Socialstyrelsen
89 Pallander C. (2006) ”Områdesbaserad politik för minskad segregation, en studie av den svenska   
 storstadspolitiken”, Geografiska regionstudier 66, Uppsala universitet 
90  Stigendal M. (2003) ”Olika program-likartade lösningar, Goda exempel mot socialt utanförskap i fem   
 europeiska städer, slutrapport från ELIPSE-projektet”, Studentlitteratur, Malmö 
91 Pallander C. (2006) ”Områdesbaserad politik för minskad segregation, en studie av den svenska   
 storstadspolitiken”, Geografiska regionstudier 66, Uppsala universitet
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Inom sociologi och kulturgeografi har s k grannskapseffekter studerats. Med grannskapseffekter 
avses en effekt på individens beteende, välfärd eller karriär som inte har sin grund i indivi-
dens egenskaper utan i dess omgivning. Om grannskapseffekter finns kan dessa ha både positiv 
och negativ inverkan på individen. I sin avhandling finner Eva Andersson att individens sociala 
sammanhang i bostadsområdet påverkar dennes socioekonomiska karriär. Effekten var störst på 
utbildning, efterföljd av sysselsättningsstatus. Minst effekt hade grannskapet på inkomstnivån. 
Studien omfattar både bostadsområden med möjliga positiva och negativa effekter. Resultaten 
visar att en barndom i ett flerfamiljshusområde byggt under miljonprogrammet kan ha en negativ 
effekt både på individens framtida utbildningsnivå och på möjligheten att få arbete. Bostads-
områden som domineras av småhus och medelklasshushåll visade sig däremot utgöra en positiv 
omgivning med tanke på utbildningsnivå. Bostadsområden vilka karaktäriseras som tätortsnära 
landsbygd visade sig vara positiva för sysselsättningsstatusen.92

 Studier av Roger Andersson visar i motsats till Eva Andersson att grannskapseffekter kan 
ha en reell påverkan bland annat på boendes inkomstutveckling. Det förefaller som om personer 
med svag anknytning till arbetsmarknaden har hjälp av om det finns många medelinkomsttagare 
i området. För dem med stark anknytning till arbetsmarknaden var förekomsten av höginkomst-
tagare viktigare. Andersson framhåller dock att individer är olika och att en och samma om-
givningsstruktur kan medföra skilda förutsättningar för olika individer samt att diskussion om 
grannskapseffekter inte får innebära att se utvecklingen som förutbestämd och omöjlig att påverka.93

 Den etniska boendesegregationen har av flera forskare konstaterats sammanfalla med den 
socioekonomiska segregationen. I ett strukturellt perspektiv på boendesegregation blir frågor om 
befolkningsgruppers socioekonomiska position samt frågor om dessa positioners låsning viktiga. 
Ekonomiska strukturella faktorer kan dock inte förklara den etniska boendesegregationen fullt 
ut. I det svenska sammanhanget finner kulturella förklaringar visst stöd eftersom det finns et-
niska kluster som inte kan förklaras genom avsaknad av (val)möjligheter som ett resultat av låg 
inkomst eller avsaknad av förmögenhetsbildning.94

 Roger Andersson menar att den etniska segregationen påverkas både av majoritetens och av 
minoritetens beteenden.95 Den etniskt svenska majoriteten bidrar genom att man flyttar ut från 
områden där människor med utländsk bakgrund flyttar in, man undviker att flytta in i områden 
som inte längre domineras av etniska svenskar och slutligen att majoriteten blockerar minorite-
tens möjligheter att flytta till nya områden. Minoriteten påverkar också graden av segregation 
med sitt beteende. Å ena sidan finns de som eftersträvar att inte bo i områden som domineras 
av människor med utländsk bakgrund. Å andra sidan finns de som gärna bosätter sig nära sina 
landsmän av olika skäl.
 Sammanfattningsvis kan de problem forskare i Sverige och andra länder anser hänga sam-
man med boendesegregation formuleras i följande punkter:

 Social exkludering
 Begränsade (val)möjligheter och livschanser
 Socialt avstånd, minskad social sammanhållning i samhället
 Stigmatisering
 Utsatthet

92 Andersson E. (2001) ”Från Sorgedalen till Glädjehöjden – omgivningens betydelse för socio-ekonomisk  
 karriär”, Uppsala universitet
93 Andersson, R. (2000) ” Etnisk och socio-ekonomisk segregation i Sverige 1990-1998”, SOU 2000:37
94 Pallander C. (2006) ”Områdesbaserad politik för minskad segregation, en studie av den svenska   
 storstadspolitiken”, Geografiska regionstudier 66, Uppsala universitet
95 Boendesegration- en relationshistoria, Andersson R., föreläsning Göteborg 2005.
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 Olika möjlighetsstrukturer i olika bostadsområden och därmed negativ påverkan av grann 
 skapseffekter

 Befästande av en social hierarki och en kulturell hegemoni
 Ojämn tillgång till makt

Då segregationens positiva sidor uppmärksammas i forskningslitteraturen är det ofta utifrån en 
etnisk aspekt där koncentration anses betydelsefullt för medlemmar av vissa etniska grupper. 
Den positiva värderingen utgår från den enskilda etniska gruppen eller från individen som med-
lem av en etnisk grupp men omfattar sällan en bedömning utifrån individens relation till det 
omgivande samhället eller utifrån samhället i stort.

Tre aktuella analyser av segregationsmönster i storstadsregionerna
ITPS analyserar i sin rapport ”Regionernas tillstånd 2006” vilken betydelse de inomregionala 
mönster vi ser har för den övergripande regionala tillväxten. Mycket av städernas ekonomiska 
position förklaras av deras storlek och täthet. Samtidigt finns i både ekonomisk-geografisk och 
annan teori en diskussion om de inomregionala skillnaderna och den betydelse dessa har för 
tillväxten på en övergripande nivå. Mycket förenklat kan hävdas att ett stort mått av utanförskap 
innebär ekonomisk belastning, både på de offentliga finanserna i form av ett oproportionerligt 
högt nyttjande av trygghetssystemen men också genom ett lägre direkt bidrag till den samlade 
produktionen. Regioner med många i sysselsättning kan antas ha bättre utvecklings- och tillväxt-
förutsättningar än regioner där stora grupper exkluderats från arbetsmarknaderna.
 ITPS analys fokuserar på samband mellan rumslig segregation och den ekonomiska utveck-
lingen för tre segregationsformer; geografisk segregation av högutbildade, personer födda i län-
der i Syd och Öst96 samt personer äldre än 65 år under perioden 1994-2004.
 Resultaten visar att över tid har vi fått en minskad rumslig segregation för alla tre studerade 
segregationstyper och i vissa fall har minskningen skett snabbt. Samtidigt är segregationen mel-
lan äldre och övriga, mellan hög- och lågutbildade och mellan dem födda i Östeuropa, Afrika 
och Asien och övriga fortfarande betydande. När det gäller storstadsregionerna är segregationen 
i Stockholmsregionen är lägre än den i Sverige som helhet och i Göteborg- och Malmöregionen. 
Givet bl a inkomstnivån samt storleken på den lokala och framför allt den regionala arbetsmark-
naden tyder analysen på att en segregation mellan hög- och lågutbildade på kommunal nivå är 
negativ för inkomsttillväxten. Vidare att segregation mellan personer födda i Syd eller Öst och 
övriga i kommunen inte är tydligt negativ för inkomsttillväxten, samt att segregation mellan 
äldre och yngre på regional nivå är negativ för inkomsttillväxten. De regioner med minst upp-
delning mellan personer födda i Syd och Öst är de som har de högsta inkomsterna. Det som har 
störst betydelse för inkomstnivån vid periodens slut är inkomstnivån vid periodens början, d v s 
effekten av allt annat som under historiens gång gett stadens dess aktuella förutsättningar. 
 ITPS slutsats är att den rumsliga segregationen i sig har oklara och delvis motstridiga effekter 
på tillväxten i genomsnittsinkomster. Minskad rumslig segregation leder inte per automatik till 
högre genomsnittliga inkomster. Analysen ger inte några entydiga belägg för att den identifierade 
geografiska segregationen skulle ha några tydliga konsekvenser för tillväxten. Utifrån denna 
analys går det inte att säga något om hur andra segregationsdimensioner såsom diskriminering 
på arbetsmarknaden och lägre delaktighet i samhället påverkar tillväxten.

96 ITPS har valt att i sin rapport indela utomlands födda i fyra grupper, efter födelseland: Nord: Norden utom 
 Sverige, Väst: EU 15, övriga Västeuropa och Nordamerika, Syd: Afrika och Latinamerika samt Öst:   
 Östeuropa, Asien och Oceanien.
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Tabell 3.14: Ginokoefficienter97 för rumslig segregation mellan hög- och lågutbildade 1994 och 2004
År/Region Stockholm Göteborg Malmö Sverige

1994 27,6 30,4 33,6 33,5
2004 23,3 25,2 28,3 28,3

Källa: ”Regionernas tillstånd 2006”, ITPS

Tabell 3.15: Ginokoefficienter för rumslig segregation mellan personer födda i Syd och Öst, 1994 och 2004
År/Region Stockholm Göteborg Malmö Sverige

1994 43,6 48,5 48,9 51,8
2004 41,1 43,8 44,9 47,4

Källa: ”Regionernas tillstånd 2006”, ITPS

Tabell 3.16: Ginokoefficienter för rumslig segregation mellan personer 65 år och äldre, 1994 och 2004
År/Region Stockholm Göteborg Malmö Sverige

1994 28,8 29,2 29,2 31,8
2004 25,0 26,8 27,3 29,3

Källa: ”Regionernas tillstånd 2006”, ITPS

En annan aktuell studie av Socialstyrelsen har analyserat förekomst av segregation i ett grann-
skapsperspektiv i storstadsregionerna98, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö under pe-
rioden 1990 till 2002. I denna studie undersöks segregationsmönstret utifrån ett etniskt och eko-
nomiskt perspektiv.99

 Kartläggningen visar att de flesta grannskap i storstadsregionernas centrala delar som har en 
övervägande svenskfödd befolkning också är ekonomiskt resursstarka eller integrerade. I dessa 
områden bodde omkring hälften av den totala befolkningen i de tre storstadsregionerna. De re-
sursfattiga grannskapen har däremot till övervägande del invånare som är utrikes födda, framför 
allt s k synliga invandrargrupper100. I dessa områden, som är förhållandevis få till antalet, bodde 
endast några få procent av befolkningen i respektive region.
 I de mycket resurssvaga områdena minskade de svenskföddas andel under den undersökta 
perioden medan den ökade i de ekonomiskt resursstarka och integrerade områdena. De områden 
som karaktäriseras som de ekonomiskt mycket resurssvaga har i det närmaste övergivits av de 
svenskfödda och också av de s k icke-synliga utrikes födda. Utvecklingen pekar mot en polari-
sering med uppenbara drag av etnifiering, d v s att det skett en ökning av den etniska segregatio-
nen vilken inte låter sig förklaras av socioekonomiska faktorer. Jämförs undersökningsperiodens 
början och slut är det endast i de resursstarka områden som det skett en återhämtning efter låg-
konjunkturen. I de mycket resurssvaga områdena är återhämtningen av andelen självförsörjande 
närmast obefintlig under den angivna perioden. Mycket pekar på att skillnader mellan resurs-
starka och resurssvaga områden förstärkts mellan 1990 och 2002. Se vidare i figurerna nedan.

97 Ginokoefficient anger i det här fallet hur stor andel av den studerade gruppen som skulle behöva vara   
 lokaliserad (bo) någon annanstans för att en helt jämn fördelning skulle uppnås.
98 Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Göteborgsregionen omfattar Göteborgs stad och kommunerna  
 Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Kungsbacka, Malmöregionen omfattar Malmö stad och  
 kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och Trelleborg.
99 ”Social rapport 2006”, Socialstyrelsen
100  Begreppen synliga, icke synliga minoriteter är väletablerat i länder som Kanada och USA. Invandrare  i  
 Sverige är en mycket blandad grupp. Begreppet håller på att förlora sin ursprungliga betydelse och det  finns  
 ett behov att istället införa andra benämningar menar Socialstyrelsen. Om man uppmärksammar 
 olika invandrargruppers synlighet, lägger man tyngdpunkten vid majoritetssamhällets värderingar och  
 normer och utgår ifrån vilket bemötande de olika grupperna får i det svenska samhället. Indelningen grundas  
 på resultat av flera undersökningar som hittills har genomförts i Sverige. Med synliga invandrargrupper avses  
 de med ursprung i Sydeuropa, Asien, Afrika eller Latinamerika. Med osynliga invandrargrupper avses de med  
 ursprung i Norden, Väst- och Östeuropa samt USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Med termen  
 invandrare avses här enbart de utrikes födda personerna.
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Figur 3.16: Fördelning av personer födda i Sverige över olika utvecklingstyper av urbana grannskap i storstadsregionerna 
1990 och 2002, procent

Figur 3.17: Fördelning av personer tillhörande icke-synliga invandrargrupper över olika utvecklingstyper av urbana grannskap i 
storstadsregionerna 1990 och 2002, procent

Figur 3.18: Fördelning av personer tillhörande synliga invandrargrupper över olika utvecklingstyper av urbana grannskap i 
storstadsregionerna 1990 och 2002, procent
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Källa: ”Social rapport 2006”, Socialstyrelsen
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Källa: ”Social rapport 2006”, Socialstyrelsen
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Figur 3.19: Andel självförsörjande i olika typer av urbana grannskap i storstadsregionerna 1990 
och 2002, procent
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Kommentar: Andelen är beräknad efter befolkning 20-64 år. Grannskapindelning efter ekonomisk ut-
vecklingstyp.
Källa: ”Social rapport 2006”, Socialstyrelsen

Slutsatsen utifrån Socialstyrelsens studie är att det skett en markant ökning av den etniska segre-
gationen. Samtidigt har den ekonomiska segregationen blivit alltmer synonym med den etniska. 
Det betyder att skillnader i boendemönster mellan låg- och höginkomsttagare inte förändrats så 
mycket. Däremot har det skett betydande förändringar med avseende på var någonstans infödda 
och olika utrikes födda grupper bor. Av de undersökta storstadsregionerna är Storstockholm den 
mest integrerade regionen.
 Integrationsverkets studie av etnisk boendesegregation visar att segregationen i Göteborg 
och Malmö är högre än i Stockholm. Boendesegregationen har dock minskat något i Göteborg 
men framförallt i Malmö under de senare åren. Stockholm uppvisar däremot en trend med skärpt 
boendesegregation under senare delen av undersökningsperioden, dock från en lägre nivå än 
de två andra storstäderna. En förklaring till att segregationen minskat under perioden med det 
segregationsindex101 som används i denna studie, kan vara att utrikes födda som flyttat till staden 
under senare år bosatt sig med en jämnare fördelning över olika stadsdelar, jämfört med dem som 
kommit tidigare. En annan förklaring kan vara att spridningen ökat genom omflyttning mellan 
olika stadsdelar och bostadsområden. Det finns dock inget som tyder på omfattande flyttström-
mar mellan städernas invandrartäta områden och områden med ”svensk” homogen befolkning. 
Ytterligare en förklaring till Malmös sjunkande segregationsindex kan vara den naturliga befolk-
ningsutvecklingen.

Figur 3.20: Segregationsindex, 1997-2004
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Källa: Integrationsverket
101 Indexet kan variera mellan 0-100 där indextalet 0 representerar en situation med total frånvaro av boende- 
 segregation medan 100 representerar maximal boendesegregation. Den ena extremen innebär att olika 
 befolkningskategorier bor helt åtskilda medan den andra innebär att varje bostadsområde exakt avspeglar  
 fördelningen mellan kategorierna i kommunen som helhet, Rapport integration 2005, Integrationsverket 2006
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Den etniska boendesegregationen kan delvis förklaras av skillnader i fråga om boendeformer, 
d v s i vilken utsträckning inrikes och utrikes födda bor i olika hustyper och upplåtelseformer. 
Det finns stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda i fråga om boendeform. Skillnaderna 
avtar något med lång vistelsetid i Sverige, men fortfarande efter 10-19 år i Sverige är hyresrätten 
den dominerande boendeformen för utrikes födda.
 En analys av befolknings- och segregationsutvecklingen i Göteborgs stad 1999-2004 med 
utgångspunkt i en beskrivning av olika flyttströmmar inom staden, mellan staden och övriga 
Sverige samt invandringen till olika stadsdelar har ingått i Integrationsverkets studie. Här fokuseras 
på utvecklingen i sju102 av de befolkningsmässigt mest expansiva stadsdelarna under denna pe-
riod. Totalt ökade befolkningen med nästan 19 000 personer i Göteborg under denna tid, vilket 
motsvarar en ökning på drygt fyra procent. Denna kraftiga befolkningstillväxt förklaras till allra 
största delen av inflyttning av utrikes födda utanför Västeuropa och övriga västvärlden.
 Befolkningsökningen i etniskt homogena stadsdelar som Torslanda med i huvudsak inrikes 
född befolkning härrör i stor utsträckning från inflyttning från andra stadsdelar i Göteborg och 
från övriga landet i någon mån. Befolkningstillväxten består i denna stadsdel nästan uteslutande 
av personer födda i Sverige eller övriga västländer. Etniskt mer blandade stadsdelar som Gun-
nared, har ett negativt flyttnetto i förhållande till den övriga staden och landet som helhet, i fråga 
om inrikes födda och födda i övriga västländer, se tabell 3.17. Här bidrar inflyttningen av utrikes 
födda (västländer undantaget) från övriga Sverige och framför allt invandringen under perioden 
efter 1999 i stor utsträckning till den positiva befolkningsutvecklingen, se tabell 3.18.

Tabell 3.17: Flyttströmmar mellan sju stadsdelar och övriga Göteborg samt övriga landet 1999-
2004, antal

Stadsdel Övriga Göteborg Övriga Sverige
Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto

Gunnared 1245 1764 -519 1145 1685 -540
Lärjedalen 1428 1625 -197 1091 1354 -263
Bergsjön 827 1412 -585 1404 1194 210
Centrum 6938 7463 -525 10929 8500 2429
Torslanda 2705 1505 1200 1030 891 139
Lundby 5745 4581 1164 5485 3337 2148
Kärra-Rödbo 1501 951 550 664 923 -259

Kommentar: Befolkning född i Sverige och övriga västländer.
Källa: Integrationsverkets databas STATIV

Tabell 3.18: Invandring 2000–2004 per stadsdel efter födelseland (världsdel), antal
Stadsdel Västländer Övriga världen Totalt
Gunnared 181 1751 1932
Lärjedalen 113 1811 1924
Bergsjön 158 1756 1914
Centrum 980 1326 2306
Torslanda 99 57 156
Lundby 299 891 1190
Kärra-Rödbo 40 64 104

Kommentar: Som Västländer räknas här: Norden, EU 15, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.
Källa: Integrationsverkets databas STATIV

Integrationsverkets slutsats i fråga om boendesegregation efter etniska och socioekonomiska skilje-
linjer är att det är den inflyttade (invandrade) befolkningens förutsättningar att göra boende-

102 De undersökta stadsdelarna är Bergsjön, Centrum, Gunnared, Kärra-Rödbo, Lundby, Lärjedalen, Torslanda.
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karriär som avgör utvecklingen. Nyanlända invandrares ställning på arbetsmarknaden och eko-
nomiska förutsättningar har stor betydelse i detta sammanhang. Med en bibehållen hierarki103 
mellan bostadsområden av olika slag, kan det inte förväntas att boende med svensk bakgrund i 
områden högre upp i hierarkin i någon större omfattning flyttar till områden där en majoritet av 
invånarna har utländsk bakgrund.
 I Göteborg har andelen invånare som är födda i utlandet ökat stadigt under perioden 1994 - 
2005 och var femte göteborgare är numera född utomlands. Ökningen är idag fördelad på många 
fler av stadsdelarna och inte enbart de som redan innan låg på höga nivåer. Skillnaderna mellan 
Göteborgs stadsdelsområden är dock fortfarande stora. Under denna period har drygt 24 000 
flyktingar och anhöriginvandrare bosatt sig i Göteborg.

Figur 3.21: Andel invånare födda i utlandet 1994–2005 per stadsdel i Göteborgs stad, procent
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Källa: Göteborgs stadskansli

103 Indelning av bostadsområden utifrån: 1) områden med i huvudsak boende med svensk bakgrund, 2) områden  
 med ett tydligt inslag av invandrad befolkning �) etniskt blandade områden där de boende med svensk  
 bakgrund utgör 30-49 procent av befolkningen 4) områden där befolkningen med svensk bakgrund är i  
 minoritet, mindre än 30 procent, Bråmå, Å. 2006 
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4    Miljödimensionen
Sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan varierar mellan branscher och sektorer. 
Det finns fortfarande negativa samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring såväl i 
Sverige som globalt. I Sveriges nationalrapport till FN om klimatförändringar framgår dock att 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser har brutits under perioden 
1990–2003.104 Miljöproblem som uppstår till följd av ohållbara konsumtionsmönster har dock 
ökat, bl a spridningen av kemikalier och avfall. Att bryta sambandet mellan ekonomisk utveck-
ling och negativ miljöpåverkan är politiskt eftersträvat men hittills har exempelvis transportar-
bete och avfallsmängder ökat i takt med den ekonomiska tillväxten.105

 Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa gene-
ration där de stora miljöproblemen är lösta. De 16 nationella miljömålen preciserar den ekolo-
giska dimensionen av hållbar utveckling. Miljömålen syftar ytterst till att främja människors 
hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kul-
turhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god 
hushållning med naturresurserna. 
 Göteborgs stads geografiska område har en struktur med en förhållandevis gles bebyggelse 
och en kommungräns som ligger långt ut från centrum. Om man jämför Göteborg med andra 
nordiska storstäder så ryms inom kommunen såväl betydande tung industri som relativt stora 
arealer skyddsvärda naturområden. På samma sätt som Göteborgs stad har en heterogen befolk-
ning är fördelningen av mark varierad, se figur 4.1. Detta innebär att Göteborg har att hantera 
hela registret av utmaningar inom miljödimensionen, såväl tillståndet i havet, som i den bebygg-
da miljön, i odlingslandskapet och i skogen. 

Figur 4.1: Fördelning av kommunens yta (totalt 71 398 ha), procent
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104 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar - I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention  
 om klimatförändringar, Ds 2005:55
105 Swahn, M. (2006) ”Decoupling för att minska transportlogistikens negativa miljöpåverkan”, Rapport 5555,  
 Naturvårdsverket, Stockholm  
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”Miljörapport 2005” från miljönämnden i Göteborg visar att situationen inom miljödimensionen 
i flera avseenden långsamt förbättras, men att mycket arbete återstår.106 Inte minst inom trafiken, 
som bidrar till försämrad miljö ur många aspekter. Precis som tidigare år gör den ständiga totala 
ökningen av trafiken att fördelarna med allt fler bränslesnåla bilar äts upp, vilket bland annat 
innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid fortfarande överskrids i Göteborg och att par-
tikelhalterna fortsatt är höga. 
 ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Giftfri miljö” samt ”God bebyggd miljö” är fyra 
av de nationella miljömålen som i miljörapporten pekas ut som svårast att nå. Det är även de fyra 
mål som prioriterats av Göteborgs kommunstyrelse i det pågående arbetet med att ta fram lokala 
miljökvalitetsmål. 
 Den miljörelaterade ohälsan har i flera fall minskat, samtidigt som många problem kvarstår 
och nya utvecklas. Ökade partikelhalter i luften leder till såväl akuta som långsiktiga effekter. 
Allergiframkallande ämnen ökar i och med den ökade användningen av kemikalier i olika pro-
dukter. Fler äldre riskerar ökad ohälsa när temperaturen stiger och sjukdomar som normalt inte 
finns i Europa uppstår som en effekt av klimatförändringen. 
 Beskrivningen av miljödimensionen har delats in i sex olika områden som utgår från indel-
ningen av de nationella miljömålen. Dessa är klimat, luft, gifter i miljön, mark och natur, hav, 
sjöar och vattendrag samt bebyggd miljö. Arbetet med att ta fram lokala miljökvalitetsmål för 
Göteborg inleddes i augusti 2006. Därför finns ännu inga lokala mål att relatera nivåer, halter och 
tillstånd till utan i några fall refereras istället till de nationella eller regionala miljömålen.

4.1	 Klimat

Alla länder påverkas av hotet om klimatförändringar och alla bidrar till problemet, men vi drab-
bas på olika sätt. För Sveriges del förväntas den ökande temperaturen ge större svängningar än 
idag med torrare somrar och regnigare vintrar. Havsytan förväntas stiga och översvämningsris-
kerna öka. I det globala perspektivet kan följden bli stora folkomflyttningar. 
 Den observerade globala uppvärmningen under 1900-talet på 0,6 grader kan endast förklaras 
med de ökade utsläppen av koldioxid från människans användning av kol, olja och naturgas. Den 
uppmärksammade s k ”Stern-rapporten” konstaterade hösten 2006 att om världen inte stoppar 
klimatförändringarna kommer de att kosta 51 000 mdr kr år 2050. 200 miljoner människor riske-
rar att bli hemlösa och två av fem djurarter kan utrotas.107 
 En av konsekvenserna av klimatförändringarna är ökande nederbördsmängder. Nederbörd är 
dock än mer komplicerat att analysera än temperatur. Enligt SMHI handlar de senaste årens kraf-
tiga översvämningar om en kombinationseffekt. I botten finns en global uppvärmning orsakad av 
växthusgaser. Men de stora regnmängder som vräkte ner över Göteborgstrakten i mitten av de-
cember 2006 beror troligen också på slumpmässiga lokala variationer som förstärker effekterna. 
106 ”Miljörapport 2005 – En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg” (2006), Miljönämnden, Göteborgs stad  
 (R2006:10)
107  Stern, N. (2006) “Stern review on the economics of climate change”

Miljökvalitetsmål: Det finns 16 av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmål, eller miljömål som 
de ofta benämns. Dessa anger mål av olika karaktär som ska vara uppnådda vid olika tidpunkter för 
olika områden. Slutår för 15 av målen är 2020 och för klimatmålet är det 2050. Varje länsstyrelse an-
svarar för en regional anpassning av målen. För kommunerna är det frivilligt att formulera lokala mål. 
Jämför ”miljökvalitetsnormer”, s. 71, se även http://miljomal.nu/
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Som Thomas Sterner professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg uttrycker det: 
”En enstaka händelse kan inte direkt relateras till växthuseffekten men tillsammans bildar de ett 
mönster som stämmer med prognoserna från teoretiska modeller.”108 Övergripande är Göteborg 
relativt robust inför extrema väderhändelser, jämfört med andra städer, enligt den utredning som 
presenterades för kommunfullmäktige under 2006.109 

 På nationell nivå har utsläppen av växthusgaser från våra bostäder minskat, bl a till följd av 
hushållens skifte från olja till förnyelsebara energislag. Transportsektorns utsläpp av växthus-
gaser har däremot ökat.
 I Göteborg ger industri- och energiproduktion, liksom vägtrafik och sjöfart, stora utsläpp av 
koldioxid, se figur 4.2. Av industrins utsläpp av koldioxid står raffinaderierna för merparten. 

Figur 4.2: Koldioxidkällor i Göteborg 2005, procent
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Källa: ”Miljörapport 2005”

Den här redovisade statistiken för Göteborg är produktionsbaserad. Det innebär exempelvis 
att raffinaderiernas utsläpp, som är drygt 40 procent av Göteborgs totala koldioxidutsläpp, helt 
tillskrivs Göteborgs stad trots att merparten av produkterna konsumeras utanför kommunens 
gränser. Konsumtionsbaserade utsläpp är komplexa att följa upp. För en global företeelse som 
klimatförändringar är det dock högst relevant att i diskussionen ha med sig frågan om den miljö-
påverkan konsumtionen i Göteborg genererat, och kommer att generera, någonstans på jorden.  
 Trenden för utsläpp av koldioxid i Göteborg var minskande under åren fram till 1995 och 
ökande därefter för att återigen minska. Bakom den minskande trenden ligger främst åtgär-
der inom uppvärmningssektorn och industrin. Genom att utnyttja värmen från Sävenäs sopför-
bränningsanläggning och spillvärme från raffinaderierna i fjärrvärmesystemet har Göteborg En-
ergi AB kunnat minska oljeförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Den ökande trenden 
från 1995 beror främst på ökade utsläpp från raffinaderier som har höjt sin produktion av mer 
miljöanpassade bränslen. Det var framför allt energisektorn som stod för minskningen av utsläp-
pen mellan åren 1999 och 2000. Dessutom ökar vägtrafiken i Göteborg i en takt som inte kan 
uppvägas av bränslesnålare fordon. 

108  http://www.gu-journalen.gu.se, “Miljön är marknadens stora utmaning” 2006-12-16
109 ”Extrema vädersituationer – Hur väl rustat är Göteborg” (2006) Rapport Stadskansliet, Göteborgs stad.   
 Klimat- och sårbarhetsutredningens betänkande SOU 2006:94 ”Översvämningshot – Risker och åtgärder för  
 Mälaren, Hjälmaren och Vänern” belyser det regionala perspektivet. 
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Figur 4.3: Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung 1990-2005 i Göteborg, kton
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Källa: ”Miljörapport 2005”

I Göteborg var utsläppen av fossil koldioxid cirka 2,71 miljoner ton 2005, se figur 4.3. Det är 
knappt 0,5 procent högre än utsläppen 1990. Figur 4.4 visar utsläpp av fossil koldioxid inom Gö-
teborgs gränser i förhållande till det nationella och regionala målet, vilket föreskriver att utsläp-
pen på kort sikt ska minska med 4 procent från 1990 till 2008-2012. 

Figur 4.4: Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung jämfört med det nationella miljömålet 
2008/2012, årlig procentuell förändring
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Källa: ”Miljörapport 2005”

Koldioxid: Gas som består av kol och syre, CO�. Koldioxid bildas vid all förbränning. Koldioxid från 
fossila källor, till exempel kol, olja och naturgas, bidrar starkt till den så kallade växthuseffekten.
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4.2	 Luft

Luftföroreningar finns i alla länder och problemet är dessutom gränsöverskridande eftersom par-
tiklar och andra föroreningar färdas många hundra kilometer.  Tack vare redan omfattande euro-
peisk och nationell lagstiftning har luftkvaliteten förbättrats under de senaste 30 åren. Trots att 
luftföroreningssituationen på många sätt förbättrats är det sannolikt att dagens nivåer på många 
ställen är förknippade med negativa hälsoeffekter. En stor andel av luftföroreningarna som sprids 
utomhus kommer även in i bostäder, skolor och daghem. I såväl europeiska som nordamerikan-
ska studier har förhöjda luftföroreningshalter, framförallt mätt som partikelexponering PM10, 
knutits till såväl akuta som långsiktiga effekter som fler förkylningar och ökningar av luftrörsbe-
svär till ökad dödlighet där ökat antal fall med lungcancer är ett exempel. 
 Varje år bedöms 360 000 personer i EU dö en för tidig död som konsekvens av luftförore-
ningar, att jämföra med att drygt 40 000 dödsfall orsakas av trafikolyckor i Europeiska unionen. 
Luftföroreningar utomhus beräknas generellt orsaka cirka 300 ”för tidiga” dödsfall per år i Gö-
teborg.110 Partiklar som rivs upp av bilarnas dubbdäck bidrar till stor del till dessa. Partiklar kan 
även orsaka inflammationer i kroppen och DNA-skador, enligt ett just avslutat nationellt forsk-
ningsprogram om luftföroreningar och deras hälsoeffekter.111 Vägverket går nu tillsammans med 
bland andra Göteborgs stad ut och informerar om den hälsofara som användningen av dubbdäck 
leder till.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) är tvingande föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet. De ska 
ange föroreningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med utan fara för påtagliga olä-
genheter. Kommuner är skyldiga att iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning. 
Göteborgs stad har idag gällande miljökvalitetsnormer för fem olika ämnen i luft. För alla mil-
jökvalitetsnormer har en tidpunkt fastställts då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm 
bedöms bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska ett åtgärdsprogram upprättas. I maj 2006 
fastställde Länsstyrelsen i Västra Götaland ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar 
(PM10

) för Göteborgs stad. 
 De miljöeffekter som luftföroreningar bidrar till eller orsakar är försurning av mark, sjöar 
och grundvatten, uttunning av ozonskiktet och övergödning. Dessutom orsakar luftföroreningar 
att kulturvärden, till exempel statyer och husfasader, förstörs. Detta sker genom korrosion. Några 
olika luftföroreningars miljöeffekter och utsläppskällor beskrivs i tabell 4.1.

110 Barregård, L. överläkare, professor, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, muntlig  
 presentation vid hearing om miljökvalitetsnormer arrangerad av kommunstyrelsen i Göteborg, 060607
111 Bellander, T. (2006) ”Sjuka av föroreningar” Miljöforskning nr 5-6, Formas. Se även forskningsprogrammets  
 webbplats: www.snap.se
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Tabell 4.1: Utsläppskällor och effekter av några av de vanligaste luftföroreningarna som också 
regleras i miljökvalitetsnormer

Kväveoxider Partiklar Svaveldioxid Kolmonoxid

Huvudsakliga 
utsläppskällor

Förbränning, främst från 
trafik och energipro-
duktion

Metallindustri, verkstadsin-
dustri, förbränningsproces-
ser, uppvirvlat markdamm
och slitagepartiklar
från vägtrafik.

Förbränning av 
svavelhaltig olja.

Ofullständig 
förbränning. 
Bilavgaser och 
tobaksrök

Främsta ursprung i 
Göteborgsluften

Lokalt Lokalt, regionalt,
långväga

Långväga Lokalt

Spridning av föro-
rening/effekt

Lokalt, regionalt, lång-
väga

Lokalt, regionalt,
långväga

Lokalt, regionalt, 
långväga

Lokalt

Effekter på klimat, 
natur och hälsa

Försurning av mark, 
sjöar och grundvatten. 
Korrosion på material. 
Bidrar till övergödning. 
Kan påverka 
luftvägarna.
Bidrar till bildning av 
marknära ozon.

Kan orsaka 
andningsbesvär (en del 
innehåller giftiga eller 
cancerframkallande 
ämnen).
Smutsar ner.

Försurning av 
mark, sjöar och 
grundvatten.
Korrosion på 
material.
Andningsbesvär 
och irritation i 
luftvägarna.

Minskar blodets 
förmåga att 
ta upp och 
transportera 
syre .
Kan påverka 
hjärt- och kärlsys-
temet.

Källa: Bearbetning från ”Miljörapport 2005”

I Göteborg har vi problem med att klara MKN för kvävedioxid och partiklar (PM10) även om 
kvävedioxidhalterna uppvisar en mycket svag neråtgående trend. Sjöfarten står för den största 
andelen av kvävedioxidutsläppen, men vägtransporter och arbetsmaskiner påverkar kvaliteten på 
stadsluften vi andas mest och MKN gäller för gaturummet. Normen klarades vid mätstationen 
i Östra Nordstan under år 2005. I gatunivå, vid hårt trafikerade gator i centrala Göteborg, är det 
svårare att klara normen. Mätningar i gatunivå vid Sprängkullsgatan i Haga visar att såväl års-, 
tim- som dygnsmedelvärden överskridits. 
 I vissa gaturum finns det stor risk att dygnsmedelvärdena för partiklar överskrider miljökva-
litetsnormen men det finns även en viss risk för att årsmedelvärdet överskrids. I november 2005 
inleddes partikelmätningar vid den fasta gaturumsstationen i Haga. 

Figur 4.5: Partikelhalten (PM10) som årsmedelvärde, vid Östra Nordstan 1990-2005 
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4.3	 Gifter	i	miljön

De varor vi köper och använder varje dag består av eller innehåller kemikalier för att till exempel 
öka hållbarheten, göra plasten mjuk eller minska brandrisken. Våra konsumtionsvanor återspeg-
las i vår hemmiljö på ett sätt som de flesta av oss inte känner till. Det går till exempel att identi-
fiera mer än 150 olika kemikalier i dammråttor från helt vanliga hem.112 

 Den stora mängden kemikalier i vår hemmiljö är den främsta orsaken till att halterna av en 
del av dessa särskilt farliga kemikalier idag ökar. Våra hem är inte bara direkt skadliga för oss 
själva. De har också blivit en av de största utsläppskällorna av kemikalier till naturen.
 Syftet med EU:s nya kemikalielag (REACH) är att ta ett helhetsgrepp på kemiska hälso- och 
miljörisker. Företagen får ett tydligare ansvar för att undersöka sina kemiska ämnens hälso- och 
miljöfarlighet. Företagen ska riskbedöma och redovisa hur ämnena kan hanteras säkert. Särskilt 
farliga ämnen får inte användas utan tillstånd. Processen fram till beslut i EU har varit lång 
och föremål för en kraftig lobbying från kemikalieindustrin. Europaparlamentet och minister-
rådet antog i december 2006 en kompromiss. Resultatet innebär att alla kemiska ämnen som 
produceras eller importeras i mer än ett ton per företag och år hädanefter måste registreras. För 
farliga ämnen måste en substitutionsplan tas fram och för de ämnen för vilka det för närvarande 
inte finns några alternativ måste en utvecklingsplan presenteras i syfte att försöka ersätta ämnet. 
REACH börjar tillämpas den 1 juni 2007. 
 I Sverige pågår arbete på nationell nivå med att konstruera nyckeltal för att enkelt kunna följa 
och redovisa om utvecklingen går mot ett samhälle med större eller mindre risker för skador på 
grund av kemikalier. Det har visat sig svårt att kunna sammanfatta så komplexa samband i ett 
förståeligt mått.
 Göteborg skiljer sig inte från övriga landet när det gäller gifter i miljön. Det finns ett stort 
antal kemiska produkter och varor, vilket medför en omfattande diffus spridning från varor och 
byggnader. Långlivade ämnen kommer att finnas kvar i miljön under lång tid.  Exempelvis har 
andelen konsumenttillgängliga kemiska produkter innehållande kända allergiframkallande äm-
nen i förhållande till alla konsumenttillgängliga kemiska produkter ökat i Sverige sedan mitten 
av 1990-talet. 
 Ett stort antal kemiska ämnen i produkter som kommer i kontakt med huden är allergifram-
kallande och många ämnen är hudirriterande och ger upphov till eksem, se figur 4.6. 

112  Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se (061213)

Miljökvalitetsnormer: Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 
kap. miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda 
befintliga miljöproblem. Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning, planering och 
planläggning m.m. säkerställa att meddelade normer uppfylls. Åtgärdsprogram ska upprättas om det 
bedöms vara nödvändigt för att uppfylla en norm. Jämför ”miljökvalitetsmål”, s. 66.
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Figur 4.6: Kemiska produkter innehållande allergiframkallande ämnen, procent
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4.4	 Mark	och	natur

Den långa industritraditionen i Göteborg har medfört att mycket gifter finns lagrade i marken 
och det finns många områden i Göteborg där marken är förorenad. Mark kan förorenas genom 
läckage, spill, olyckshändelser och på andra sätt i samband med olika verksamheter som trans-
porter med mera. Miljöförvaltningens arbete med att kartlägga förorenade områden är ett led i 
att prioritera åtgärder för efterbehandling och sanering, men också en del av det nationella mil-
jömålet att samtliga eventuellt förorenade områden ska vara identifierade innan 2010. Detta mål 
anses nu uppfyllt i Göteborg. 

Skogsmark
Göteborgstrakten dominerades i äldre tider av stora ekskogar, som i stort sett slutavvecklades 
under 1600- och 1700-talen. Under 1800-talet var marken så hårt betad att i princip ingen ny skog 
växte upp. I slutet av 1800-talet påbörjades plantering av i huvudsak tall och gran i större skala 
och på många markområden. Endast på ett par ställen, Rya skog och Särö Västerskog, finns det 
idag i Göteborgstrakten skog som är äldre än 100 år. 
 I Göteborg är idag ca 20 procent av skogen, ca 3000 ha, avsatt för naturskydd. Ambitionen 
från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i ”Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Gö-
talands län” är att ytan ska öka. Mängden död ved i skogen, som förstärker den biologiska mång-
falden, ökar idag i den kommunalt ägda skogen. 
 Andelen lövskog ökar successivt i den kommunägda skogen som resultat av ett längre mål-
medvetet arbete. Arealen granskog är idag endast 15 procent vilket är mycket lågt jämfört med 
skog hos andra skogsägare. Det finns dock fortfarande en ambition att ytterligare öka andelen 
lövträd då detta är gynnsamt för den biologiska mångfalden. 



73

Övriga färger och 
lacker
28%

Vattenbaserade färger 
21%

Spackel, tätningsm., 
o.dyl.
13%

Tvätt- och diskmedel
8%

Limprodukter
11%

Smörjmedel
2%

Fotokemikalier
1%Bilvårdsprodukter

4%

Övrigt
7%

Rengöringsmedel 
övriga

5%

Våtmarker
Våtmarker betraktas som en viktig naturresurs som ger goda förutsättningar för ett rikt växt- 
och djurliv. Våtmarker anses dessutom ha stor betydelse för att minska övergödningen av sjöar, 
vattendrag och hav då de kan fånga en del av den näring som rinner ut från åkrar och skog. Våt-
marker har därför fått ett eget nationellt miljömål, ”Myllrande våtmarker”, som på nationell nivå 
bedöms kunna nås om ökad hänsyn tas till att värna och återställa våtmarker i vardagslandska-
pet. Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer att det är tveksamt om målet kan nås på regional 
nivå. I Göteborg finns ett stort antal våtmarker av olika slag, såväl näringsfattiga mossar som 
mer näringsrika kärr samt strandängar och småvatten. I kommunen finns dessutom ett stort antal 
mindre vattensamlingar eller dammar som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel 
för groddjur.
 Sedan 1996 har ett flertal projekt utförts i Göteborg med syfte att skapa våta livsmiljöer för 
såväl växter som djur som innebär att ytan våtmark ökar i kommunen.

Odlingslandskap
I Göteborg finns 5 000 ha (6 procent av kommunens yta) jordbruksmark varav 1 000 ha är hag-
mark. Kommunen äger hälften av jordbruksmarken och det mesta av hagmarken. Arealen betes-
marker med miljöersättning ökar, liksom arealen ängsmarker med miljöersättning. 
 Under de senaste decennierna har markanvändningen successivt förändrats i Göteborg. Be-
byggelsen breder ut sig och en förändring sker inom lantbruket till mer hobbybetonade verk-
samheter med hästar och får istället för mjölkkor. Den pågående utvecklingen mot mer hob-
bybetonat jordbruk ger ändrade förutsättningar. Ickekommersiell drift medför en minskad 
användning av bekämpningsmedel. Ekologisk odling ökar i Göteborg och omfattar för närva-
rande 19,9 procent av kommunens åkerareal vilket motsvarar andelen på nationell nivå. 

Naturmiljöer
Bland de värdefulla och intressanta naturtyperna i Göteborg kan nämnas den västsvenska fukt-
heden, strandängarna kring Göta och Nordre älv, havsstrandängar längs kusten och i skärgården, 
ravinlandskapet i Lärjeåns dalgång, ädellövskogsområden, ängs- och hagmarker samt värdefulla 
marina miljöer, estuariemiljöer och grunda havsområden med ålgräsängar. Sedan kommunen 
startade med ett systematiskt arbete med ett artdataarkiv har antalet rödlistade kända arter ökat 
för varje år. År 2006 fanns 606 rödlistade arter i Göteborg. 

Estuarium: Del av en flodmynning där havets inflytande märks genom vattenståndsvariationer och 
inblandning av saltvatten. Ofta högproduktiva områden med rikt fisk- och fågelliv.
Rödlistad art: En växt- eller djurarter vars framtida överlevnad inte är säker.

4.5	 Hav,	sjöar	och	vattendrag

Hav
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras enligt det nationella miljömålet. Flygövervakning av fraktfartyg har 
hjälpt till att halvera oljeutsläppen i Östersjön de senaste åtta åren.113 Det finns dock idag an-
dra störningar i form av klimatförändringar, övergödning, överfiskning, spridning av miljögifter 
och främmande arter som bedöms ha stor inverkan på biologisk mångfald i havsmiljön.  Med 

113 Pressmeddelande Helcom, www.helcom.fi, 061130.
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utvecklingen mot ett varmare klimat ser Fiskeriverket redan idag tydliga tecken på förändrad 
artsammansättning i Västerhavet vilket kan erbjuda såväl nya välsmakade arter som störningar 
i biologisk mångfald. 
 Fiskeriverket bedömer 2006 att sej och kolja i Nordsjön, Kattegatt och Skagerack finns inom 
säkra biologiska gränser. För rödspätta finns risk för reducerad fortplantningskapacitet och ICES 
(Internationella havsforskningsrådet) rekommenderar att ingen torsk fångas i Nordsjön och 
Skagerrak till dess lekbeståndet114 nått över 70 000 ton.115

 I Nordre älvs mynningsområde finns en mycket värdefull bottenmiljö med ålgräs och blå-
musslor som utgör en högkvalitativ miljö för yngel. Förhållandena för ålgräsbestånden inom 
Göteborg tycks vara relativt goda. Tidvis har dock delar av bestånden skadats av kraftig påväxt 
av fintrådiga alger. Göteborgs stad har fått statliga medel för att under 2005-2007 bland annat 
kartlägga viktiga marina bottentyper. 
 Tillförseln till havet av kväve och fosfor har generellt minskat under de senaste 15 åren. Trots 
detta kan inga generella, utan endast lokala förändringar, ses vilket bland annat beror på att nä-
ringsämnen finns lagrade i marken och successivt transporteras till havet. 

Sjöar och vattendrag
Det är inte alltid möjligt att uppnå god miljökvalitet enbart genom att begränsa utsläppen av 
föroreningar som sker i Göteborg. En del av de föroreningar som finns i sjöar och vattendrag i 
Göteborg kommer utifrån, till exempel uppströms i vattensystemen. Ett annat exempel är luft-
nedfall av metallpartiklar som kan ha transporterats hit långväga ifrån. En annan komplikation 
är föroreningar från ibland mycket gamla utsläpp som kan finnas i bottensedimenten. 
 Sjöarna i Göteborg är föremål för omfattande kalkningsinsatser, det är dock osäkert om det 
räcker för att uppnå tillräckliga förutsättningar för biologisk mångfald. För att den biologiska 
mångfalden i Lärjeån ska bevaras krävs ytterligare åtgärder. Det är t ex inte klarlagt varför be-
stånden av flodpärlmussla är så svaga, påverkan från jordbruket eller dagvatten är tänkbara orsa-
ker. I övriga större vattendrag i kommunen finns det inte tillräckligt med uppgifter om flora och 
fauna för att kunna göra en bedömning. Det stora antalet fiskarter i Göta älv och en relativt artrik 
fauna i Nordre älv pekar dock på goda förutsättningar för biologisk mångfald i älven.
 Göta älv är råvattentäkt för Göteborgs dricksvatten och är därför speciellt intressant att följa 
ur vattenkvalitetssynpunkt. Generellt sett har vattenkvaliteten i Göta älv successivt förbättrats 
sedan början av 1970-talet och för de allra flesta kemiska parametrarna som analyseras är hal-
terna nu så låga att de uppfyller kraven inte bara på råvatten utan även kraven på det färdiga 
dricksvattnet. Det finns emellertid ett viktigt undantag och det är den mikrobiologiska vatten-
kvaliteten, det vill säga vattnets innehåll av bakterier, virus och parasiter. I ett längre historiskt 
tidsperspektiv har även den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv förbättrats, men trenden 
har förändrats sedan början av 1990-talet. Den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv för-
sämras främst i samband med omfattande nederbörd, som leder till bräddningar i kommunala 
avloppsanläggningar och avrinning från jordbruksmark. Strandbetande djur innebär också en 
uppenbar risk för mikrobiologisk påverkan.

114 Lekbestånd: den del av beståndet som är lekmogen och därmed kan producera avkomma. 2005 års lekbestånd  
 av torsk i Nordsjön och Skagerack uppgick till 36 000 ton och det är en tangering av den historiskt lägsta  
 nivån. Källa: www.ices.dk, Internationella havsforskningsrådet.
115 ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten” (2006) Fiskeriverket, Göteborg.
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Figur 4.7: Stängningsfrekvens av vattenintaget vid Lärjeholm 1970-2005 
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Källa: Göteborgs Vatten

Antal stängningstimmar i figur 4.7 visar på tillgängligheten till bra råvatten från huvudvattentäk-
ten Göta älv till Göteborg. Avstängningstiden är viktigast eftersom råvattenreserverna är begrän-
sade och mycket lång stängningstid eller upprepade längre stängningar gör att marginalerna för 
att undvika omfattande leveransavbrott av dricksvatten blir små.

Övergödning och försurning
Övergödning ger en ökad växtproduktion som vid sin nedbrytning förbrukar syre, sänker sy-
rehalten och ger en problematisk förändring av vattenmiljön, bland annat med konsekvenser för 
den biologiska mångfalden. Övergödning orsakas både av atmosfäriskt nedfall och av läckage 
från jordbruket. Både stora och små vattendrag i Göteborg är som regel övergödda beroende på 
de genomgående höga halterna av kväveföreningar. I många fall är också fosforhalterna höga. 
Generellt ser vi ingen minskning av fosfor i sjöar och vattendrag. Figur 4.8 visar situationen 
över tid på ett antal platser i Göteborg. Göta älv och Säveån klarar nivån för det nationella mil-
jökvalitetsmålet år 2020, medan nivåerna i Lärjeån ligger högt över. Inom lantbruket vidtas flera 
åtgärder idag, men det kan dröja innan detta får effekt bland annat på grund av att fosfor kan 
lagras länge i marken.  
 För våra kustvatten är det i första hand den höga kvävetillförseln som anses vara orsaken 
till övergödning. Kvävetransporterna från Göta Älv motsvarar cirka hälften av tillförseln från 
svenska källor till Västerhavet. För Skagerack som helhet är förhållandena i vattnet också bero-
ende av västligt inflöde från Nordsjön samt utflödet från Östersjön där den Baltiska ytströmmen 
som transporterar Östersjövatten norrut via Öresund.116 

116  Göteborgs universitets marina forskningscentrum (2006) ”Havsmiljön”, Göteborg. 
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Figur 4.8: Fosforhalter per vattendrag 1998-2005, mikrog/l. 
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Källa: Miljöförvaltningen

Övergödning: Genom en ökad tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor kan sjöar och vatten-
drag få en snabbare igenväxning, algblomningar och syrefria vattenmiljöer samt fiskdöd med mera.

Västsverige är hårt drabbat av försurningen. Det beror på en kombination av stort nedfall av för-
surande ämnen under lång tid och känslig mark, sjöar och vattendrag. 98 procent av de försurade 
sjöarnas yta och i stort sett alla rinnande vatten kalkas. Åtgärden påverkar dock endast effekten 
av försurningen och löser inte problemet. 
 Vissa tendenser till minskad surhet är nu också märkbara. Förbättringen i de försurade vattnen 
går emellertid långsamt eftersom marken fortfarande är kraftigt försurad. I Fisjön har pH-värdena 
(rullande 3-årsmedelvärde) ökat från pH 4,48 (1987) till 4,85 (2005). Fisjön är en okalkad refe-
renssjö i Sandsjöbackaområdet nära Göteborg. Förbättringen i de försurade vattnen går emellertid 
långsamt eftersom marken fortfarande är kraftigt försurad vilket fördröjer återhämtningen.

Försurning: Vid förbränning bildas sura ämnen, framför allt svaveldioxid och kväveoxider som senare 
kan falla ner som svavelsyra och salpetersyra och orsaka försurning av mark och sjöar.

4.6	Bebyggd	miljö

Området bebyggd miljö omfattar dels positiva och negativa egenskaper i stadsmiljön som buller, 
närhet till grönområden och inomhusluft, dels volymer i stadens infrastruktur som avfallshante-
ring, energiförsörjning och transportarbete.  

Avfall
I Sveriges strategi för en hållbar utveckling står att läsa att en hållbar avfallshantering kombin-
erar låga utsläpp och en effektiv användning av avfallet som resurs, med en för konsumenten 
enkel och för samhället effektiv hantering av avfall.117 Avfallsmängderna per capita fortsätter att 
öka i Västeuropa och att bryta sambandet mellan avfallsmängder och ekonomisk tillväxt är sedan 
flera år prioriterat av EU, dock ännu utan tydligt resultat.

117 Regeringens skrivelse ”Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar   
 utveckling”, Skr. 2005/06:126, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
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Göteborg har, om man jämför med andra stora städer i Norden, mindre avfallsmängder per per-
son. Det kan bero på vanor hos befolkningen, metoder i avfallshanteringen eller kombinationer 
av dessa.
 Ett samband mellan konjunkturutvecklingen och utvecklingen av avfallsmängderna kan ses 
även på lokalnivå. Mellan 1998 och 2000 rådde högkonjunktur i Sverige. Det avspeglade sig i att 
mängden hushållsavfall ökade under den perioden. Efter 2000 minskade avfallsmängderna till 
följd av den vikande konjunkturen. Under 2004 och 2005 har mängden avfall ökat igen, vilket till 
större delen sammanfaller med uppåtvändande konjunktur, se figur 4.9. 

Figur 4.9: Mängder hushållsavfall 1990-2005 i Göteborg, kg/invånare
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Mängderna farligt avfall som samlas in från hushåll och verksamheter ökar, se figur 4.10. Då 
det är omöjligt att uppskatta totalmängden farligt avfall som är i omlopp i samhället är det svårt 
att uttala sig om ökningen av insamlade mängder är positiv eller negativ. Det är positivt att mer 
farligt avfall samlas in och omhändertas istället för att hamna på andra platser. Det är negativt 
om de ökade mängderna indikerar ökade mängder i omlopp i samhället. 

Figur 4.10: Farligt avfall och avfall från verksamheter, ton
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Buller
Buller är ett växande miljöproblem som påverkar vår hälsa och upplevt välbefinnande, bland an-
nat kan buller leda till högt blodtryck.118 Bullret i samhället ökar genom bland annat ökad trafik-
mängd, ökad användning av ventilations- och kylaggregat, maskinella verktyg, hushållsmaskiner
och musikanläggningar. Cirka 80 procent av bullret i staden uppskattas komma från trafiken. De
tysta områdena och tiderna då det är tyst tenderar att minska.

Antal boende utsatta för trafikbullernivåer över 65 dBA har minskat tack vare de åtgärder i
form av bullerplank, hastighetssänkningar, trafikomläggningar med mera som vidtagits genom
åren. Antalet boende utsatta för bullernivåer över 55 dBA har dock troligtvis ökat något. Detta
beror till viss del på den förtätning av bostäder som skett i stadens centrala delar. Utbyggnaden
av staden leder också till att tillgången till tysta områden minskar. Ett större antal göteborgare
lever i en ljudmiljö som inte kan betraktas som god miljökvalitet.

Många fastigheter har under senare år bytt fönster i samband med renovering och ombyggnad
eller av energisparskäl, vilket bör ha medfört minskade bullerstörningar inomhus för de boende.

Decibel: Enhet för ljudtrycksnivå. När det gäller trafikbuller är 65 dBA en nivå där åtgärder ska vidtas
och 55 dBA ett planeringsriktvärde för god boendemiljö.

Energi
Enligt Europeiska kommissionens nya handlingsplan går det att spara 20 procent av den energi
som vi förbrukar i Europa i dag. Planen innehåller 75 konkreta åtgärder som ska leda till att ener-
gi produceras, distribueras och används på ett effektivare sätt.119 I regeringens budgetproposition
fastslogs att regeringens målsättning är att möjliggöra att bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och ökad användning av energi och råvaror, bland annat genom satsningar på energief-
fektivisering. För att nå detta avser regeringen bland annat att se över incitamenten för energief-
fektivisering inom både hushåll och industri.120

Beträffande förbrukningen av fossila bränslen visar SCB:s övergripande statistik för Gö-
teborg en ökning inom transportsektorn medan användningen inom hushållssektorn minskat
kraftigt de senaste åren, se figur 4.11. Den senare befinner sig nu tillsammans med sektorn för
offentlig verksamhet på en förhållandevis låg nivå.

118 Bluhm, G.L., Berglind, N., Nordling, E. and Rosenlund, M. (2006) “Road traffic noise and hypertension”
Occup Environ Med (på www.ki.se finns sammanfattning på svenska)

119 ”Action plan for energy efficiency: Realising the potential” (2006) Commission of the European Communities,
COM (2006) 545final

120 Prop. 2006/07:1. Budgetpropositionen för 2007
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Figur 4.11: Fossilbränsleanvändningen per sektor i Göteborg 2000-2004, MWh 
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Beträffande elanvändning ökar denna för Göteborg som helhet inom flertalet samhällssektorer. 
Ökningen är till en del konjunkturberoende men hushållselen ökar även i konjunktursvackor. 
Fler hushållsmaskiner och annan teknisk utrustning ökar elanvändningen. 

Inomhusluft
Som beskrevs tidigare under avsnittet om luft påverkar utomhusluften även kvaliteten på inom-
husluften. Människor i Sverige tillbringar ca 85 procent av sin tid inomhus och många rapporterar 
symptom som de anser beror på inomhusmiljön. Då många skilda faktorer påverkan kvaliteten 
på inomhusluften ger alltihop en komplex föroreningsbild. En dålig inomhusmiljö kan på samma 
sätt som tidigare beskrivna kemikalieanvändning bidra till uppkomsten av allergier. 

Närhet till grönområde
Andelen skyddad natur är förhållandevis stor i Göteborg och ökar efterhand som nya naturre-
servat bildas. I och med Länsstyrelsens förslag till skydd för tätortsnära natur kommer ytterli-
gare reservat förutom de i översiktsplanen att bildas under åren fram till 2010. 
 Den skyddade naturen är oftast av karaktären strövområden men för människan i vardagen 
är det också betydelsefullt med mer bostadsnära grönområden. Analyser gjorda av stadsbygg-
nadskontoret visar att alla i staden har tillgång till ett strövområde inom 3-5 km från bostaden. 
Däremot saknas i centrala staden och centrala delar av Hisingen tillgång till mer bostadsnära 
(500 m) promenadområden. 
 En sociotopkarta visar vilka platser i staden folk gärna vistas på och vad de används till. 
Sedan ett par år tillbaka arbetar park och naturförvaltningen med en sådan kartläggning över 
Göteborg. Resultat från hösten 2006 visade att de som bor i innerstan vill ha fler platser med 
vildvuxen natur medan förortsborna istället efterfrågar parker med ordnad växtlighet, bänkar 
och konstverk.

Radon
Enligt Strålskyddsinstitutets riskuppfattning drabbas varje år cirka 500 personer av lungcancer 
på grund av radon. De allra flesta av dessa är rökare. Sommaren 2004 sänkte Socialstyrelsen 
riktvärdet för radon i inomhusluft från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 luft. Ändringen är en an-
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passning till de mål riksdagen fastställt för radon som innebär att radonhalten i alla bostäder ska 
vara lägre än 200 Bq/m3 luft år 2020. 
 Åtgärder för att sänka radonhalterna i bostäderna i Göteborg har sedan flera år tillbaka kon-
tinuerligt vidtagits i både flerbostadshus och egnahem. Miljöförvaltningen följer också upp att 
sådana åtgärder vidtas. 

Vägtrafik 
Göteborgsregionen har vuxit under hela efterkrigstiden. Utvecklingen har resulterat i en regi-
onstruktur med stora arbetsplatskoncentrationer i Göteborg och med många boende i kommu-
nerna runtom, vilket gett upphov till en omfattande pendling. Samtidigt innebär hamnens ex-
pansion en stor andel tung trafik. Biltrafiken fortsätter idag att växa på infarterna och de stora 
lederna medan lokalgatorna uppvisar stagnerande eller minskande trafik. Generellt reser vi allt-
mer för att utföra olika typer av ärenden och näringslivets transporter ökar.
 Under 2005 ökade biltrafiken med 1,5 procent och kollektivtrafiken med 1,1 procent. Resande 
med cykel är, utifrån de mätningar som sker, oförändrat sedan 2004.
 Trafikkontorets resvaneundersökning visar för 2005 att göteborgarnas resor fördelar sig på ca 
hälften i bil, ca en fjärdedel med kollektivtrafik och mindre än en tiondel per cykel, se figur 4.12. 
Om man endast ser till korta resor, under sex kilometer, är dock 20 procent av resorna med cykel.

Figur 4.12: Fördelning av göteborgarnas resor uppdelat på olika transportsätt, procent
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Källa: Resvaneundersökning 2005, Trafikkontoret 

I centrala staden har trafiken minskat, se figur 4.13. Det är framförallt över kommungränsen och 
de större lederna som trafiken ökar. Den årliga ökningstakten förväntas kvarstå även under kom-
mande år.
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Figur 4.13: Trafikutveckling i Göteborg 1970-2005, antal bilar
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Ökning av biltrafiken är den huvudsakliga orsaken till att miljömålen om frisk luft, begränsad 
klimatpåverkan och god bebyggd miljö är svåra att nå och de mest utmanande att arbeta med på 
lokal nivå. 
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