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Inledning 
Stadsdelsnämnden ska tillhandahålla sina invånare de tjänster, den hjälp och det stöd som 

lagstiftaren och kommunfullmäktige bestämt. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i 

stadsdelen du bor, ska du bli värdigt bemött och få en god samt likvärdig service. Effekten av 

nämndens arbete ska enligt reglementet bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Generellt har stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo bra förutsättningar för hållbar utveckling i 

jämförelse med stadens genomsnitt, men det finns stor variation inom stadsdelen. 

Stadsdelen kan beskrivas som ett ”mini-Göteborg” och att minska skillnader i livsvillkor är ett 

centralt arbete för en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där tillfredsställandet av dagens behov inte 

äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. I stadens budget 

beaktas särskilt den sociala dimensionen där jämlikhet i livsvillkor är centralt för en hållbar 

utveckling. Social hållbarhet handlar om människors rättigheter och om makt samt 

möjligheter att förbättra sina livsvillkor. Det handlar också om hur livsvillkoren fördelar sig 

mellan människor. De mänskliga rättigheterna är grundläggande tillsammans med de 

sociodemografiska och socioekonomiska faktorerna, såsom ålder, kön, bakgrund, utbildning 

och ekonomi. Även faktorer som exempelvis bostadstyp är viktigt för att förstå 

förutsättningarna för jämlika livsvillkor och i längden en hållbar utveckling. I ett socialt 

hållbart samhälle ges alla människor likvärdiga möjligheter till god livsmiljö genom att staden 

planeras, byggs och förvaltas på ett sätt som bidrar till att minska skillnader i livsvillkor och 

främjar en socialt sammanhållen stad.  
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En växande befolkning 

Stadsdelens befolkning var 62 081 personer den 31 december 2018. Det var en ökning med 1 

543 personer från december 2017 till december 2018. Den förväntas att öka med över 9 000 

personer de kommande fem åren. Det innebär att från 2022 kommer stadsdelen vara den 

som har högst befolkningsökning att vänta av samtliga stadsdelsnämndsområden inom 

Göteborg. Ett mycket stort planerat bostadsbyggande, som dessutom är spritt över 

primärområden i hela stadsdelen, ligger bakom ökningen. 

I flera primärområden är befolkningstillväxten hög. Billdal kommer att växa mest (över 2000 

personer), följt av Flatås som kommer att öka med cirka 1 500 personer. 

Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet unga vuxna (18 - 44 

år) ökar med cirka 3 500 personer fram till år 2023.  

Det är också viktigt att notera att antalet äldre 75+ år ökar med över 1 000 personer samt 

gruppen av barn (0 - 17 år) ökar med över 2 300 fram till år 2023. 

 

Bild1. Stadsdelens befolkningsutveckling 2017 - 2018 
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Bild 2. Stadsdelens befolkningsprognos per åldersgrupp 2019 - 2023 

 

 

Bild 3. Stadsdelens befolkningsprognos per primärområde 2019 – 2023 
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En blandad bostadsstruktur för att öka mångfald och trygghet  

Stadsdelen kan delas in i två delar med olika bostads- och befolkningsstruktur. Den norra 

delen domineras av flerbostadshus med en lägenhetsarea mindre än 80 kvm, medan den 

södra delen i hög utsträckning består av småhus.  

Syftet är att ge en ökad valfrihet i boendet men också att stärka Frölunda socialt. Ett brett 

utbud av boendetyp ökar möjligheten för mångfald eftersom boendetyp (bostadsrätt/ 

hyresrätt/småhus, storlek, månadskostnad osv) påverkar vilka som kan bo i området.  

Primärområdet Frölunda Torg redovisade inga bostadsrätter 2010. 2015 redovisades ett 

tillskott med 9 procent bostadsrätter och 4 procent småhus. Bostadsexploateringen runt 

Frölunda Torg är tänkt att upplåtas med bostads- eller äganderätt för att komplettera 

hyresrätterna. Stadsdelens gamla boendestruktur börjar att förändras och en 

sociodemografisk förändring pågår i en del primärområden.  

Den norra delen behöver större lägenheter och hus med hiss. Det ger tillfälle till kvarboende 

för de äldre och för den växande barnfamiljen. Den södra delen behöver fler tillgängliga 

bostäder med hiss i flerbostadshus, för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det 

saknas också små lägenheter för målgruppen unga vuxna 18 - 29 år och för personer som 

kan klara eget boende med boendestöd.  

 

Bild 4. Bostadsstruktur per primärområde, 2018 
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Möte mellan generationer ökar demokrati och trygghet  

En blandad stad med invånare i alla åldrar för med sig flera positiva effekter ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Unga och äldre kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. 

Möten mellan generationer kan även föra med sig en ökad känsla av trygghet, både för äldre 

och yngre. Dessutom motverkar det gränser och fördomar mellan olika generationer, skapar 

större acceptans och förståelse samt motverkar främlingskap. Detta förutsätter dock att 

möten mellan generationer möjliggörs, vilket underlättas genom blandade boendeområden.  

Andelen personer som är 65 år och äldre i stadsdelen (22 procent) är större än stadens 

genomsnitt (16 procent). Det är stora skillnader i åldersfördelning mellan de olika 

primärområdena i stadsdelen.  

Primärområdena Ruddalen (35% 65+år) och Tofta (27% 65+år) har högst andel personer i 

åldrarna 65+ i stadsdelen, jämfört med Högsbohöjd där endast 11% av befolkningen är 65+ 

år. 

De tre primärområdena i stadsdelens södra del och Högsbohöjd är de som har högst andel 

barn under 15 år i stadsdelen och högre än stadens genomsnitt (18%).  

 

Bild 5. Åldersstruktur per primärområde, 2018. 
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Mångkulturella områden berikar samhällets utveckling  

Vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångfald, där människor med olika bakgrunder, 

kulturer och religioner möts och samsas. Samtidigt är den etniska segregationen i Göteborg 

stor. Att människor med olika bakgrunder och erfarenheter inte möts är en av vår tids 

största samhälleliga utmaning. Ett mångkulturellt samhälle kan föra med sig många positiva 

effekter och är någonting att sträva efter. Genom mångfald kan främlingskap och fördomar 

överbryggas, det berikar kulturen och kan även öka graden av tillit. Samhällen som präglas 

av mångfald tenderar att ha lägre grad av främlingsfientlighet. Genom att se och träffa 

människor med olika bakgrunder kan vi lära av varandra och även öka vår förståelse av 

omvärlden. Att skapa förutsättningar för detta är viktigt för att utjämna skillnader i livsvillkor 

mellan olika befolkningsgrupper och för att etablera en hållbar utveckling.  

Stadsdelens genomsnitt för andelen utlandsfödda (21 procent) är lägre än stadens 

genomsnitt (26 procent). Nästan 60% av utlandsfödda som bor i stadsdelen har bott över 10 

år i Sverige. Stadsdelens genomsnitt för andelen utlandsfödda (21%) har ökat en procent i 

jämförelse med år 2017 och är lägre än stadens genomsnitt (26%). Mellan 2017 och 2018 

ökade antalet utlandsfödda i stadsdelen med 1 157 personer. Högst inflyttning av 

utlandsfödda har primärområdet Askim (+233), på andra plats kommer Frölunda Torg (+201) 

och på tredje plats Billdal (+180).  

Bild 6. Utlandsfödda per primärområde, 2018. 
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Naturlig inkomstspridning i stadsdelen 

Att stadsdelen är som ett ”mini-Göteborg” med stora skillnader i medelinkomst är naturligt 

eftersom stadsdelens norra del har en annorlunda bostadstyp än stadsdelens södra delen. 

De som har lägre inkomst har mindre möjligheter att välja var de ska bo. En bra inkomstnivå 

för föräldrarna ger samtidigt barnen förutsättningar till ett gott liv som vuxna med god hälsa 

på individnivå. Den genomsnittliga löneskillnaden har flera orsaker men om man har arbete 

eller inte är en huvudorsak till spridningen.  

Stadsdelens årliga medelinkomst hos personer 45 - 64 år (429 tkr) är högre än stadens 

genomsnitt (385 tkr). Mäns medelinkomst på stadsdelsnivå under 2016 var 134 tkr/år högre 

än kvinnors medelinkomst år (skillnad mellan män och kvinnor under 2015 var 134 tkr/år). 

Högsta könsskillnad i medelinkomst var i primärområdet Hovås. Det primärområdet med 

minst könsskillnad i medelinkomst var Tofta. Här kvinnors medelinkomst var lika högre än 

mäns medelinkomst.  

Det finns en stor skillnad i medelinkomst mellan stadsdelens primärområden. Mäns årliga 

medelinkomst i Hovås var 734 tkr högre än den i Frölunda Torg år 2017. Kvinnors årliga 

medelinkomst i Hovås var 304 tkr högre än den i Frölunda Torg år 2017.  

De skillnader i löner som finns mellan kvinnor och män, kvarstår även när hänsyn tas till 

utbildning och antal år i arbetslivet. Dock är det idag fler kvinnor än män som utbildar sig i 

högre utsträckning vilket kan komma att påverka detta annars statiska läge. Nästan samma 

andel kvinnor som män är ute på arbetsmarknaden. Det finns dock vissa andra skillnader. 

Kvinnor är i större utsträckning deltidsanställda och är i mindre utsträckning egenföretagare. 

De är även i högre grad anställda i offentlig sektor och har ofta arbeten inom vård, skola och 

omsorg medan män i högre grad arbetar inom tillverknings- och byggnadsindustrierna.  

Denna könssegregering medför också att skillnaderna i arbetsmiljö är stora. 

Stadsdelen har högre andel av höginkomsttagare (33%) än stadens genomsnitt (30%). De 

flesta höginkomsttagare i stadsdelen bor i de tre primärområdena i stadsdelens södra del 

(Askim, Hovås och Billdal). De högsta andel av låginkomsttagare bor i primärområden 

Frölunda Torg där cirka varannan vuxna 25 - 64 år har en årlig inkomst inte högre än 220 tkr.  

Skillnader i medelinkomst ökar i stadsdelen. Nästan ingen utveckling i medelinkomst i 

mellanområden Nya Frölunda (Frölunda Torg och Tofta) medan man ser en stor utveckling i 

mellanområden Stora Askim förutom i gruppen 85+år som liknar till Nya Frölunda. 
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Bild 7. Medelinkomst per primärområde. 

 

 

Bild 8. Inkomstspridning hos gruppen 25 - 64 år per primärområde, 2017. 
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Egenförsörjning – en viktig utgångspunkt för att främja en hållbar 

utveckling  

Arbetslivet har stor betydelse för människors hälsa och välstånd, och för samhällets välfärd i 

stort. Arbetet ger individen resurser, både ekonomiska och även sociala i form av 

gemenskap, självkänsla och arbetsglädje. Överlag är det utlandsfödda och personer med 

funktionshinder som har längst väg till arbetsmarknaden. Fem procent av alla personer 18 - 

64 år (1 687 personer) var arbetslösa oktober 2018. Det är mycket högre bland utlandsfödda 

(10%) än bland svenskfödda (3%) och högre bland män än bland kvinnor i alla åldrar, 

förutom i ålder 25 - 54 år. 

Arbetslösheten ökade under 2018, innan var det en positiv minskning av arbetslösa i 

stadsdelen, de lägsta antal sen 2012. De ökade i alla grupper förutom män 18 - 24 år och 

kvinnor 25 - 54 år. Det är fortfarande i primärområden Frölunda Torg som har högst andel 

arbetslösa personer. 

Antalet personer med försörjningsstöd inklusive långvarigt försörjningsstöd har också 

minskat. De flesta med ekonomiskt bistånd bor i stadsdelens norra delen. Det finns 90 

personer med långvarigt försörjningsstöd som bor i Pilegården och Kobbegården i Askim 

primärområdet. Tydlig minskning av personer med försörjningsstöd i stadsdelen mellan 2016 

och 2017. De som kvalificeras som personer med långvarigt försörjningsstöd (över 10 

månader med försörjningsstöd) är 48% av alla med försörjningsstöd. Gruppen med 

långvarigt försörjningsstöd fortsätter att minska; från 764 (2014) till 703 (2015), till 670 

(2016) och till 647 (2017). Enligt mätning av personer med långvarigt försörjningsstöd som 

gjordes i okt 2018 fortsätter gruppen att minska. 44% som har långvarigt försörjningsstöd 

har haft det i över fem år. 

I 2017 fanns i stadsdelen 970 hushåll med barn i relativ fattigdom (i 2016 var de 908). Det är 

14% av alla 7 291 barnhushåll i stadsdelen. Primärområdena Frölunda Torg, Högsbohöjd, 

Högsbotorp, Tofta och Askim var de som hade högre antal av barnhushåll i relativ fattigdom. 

Av alla unga som bor i stadsdelen var det 94 barn som gick ut åk9 utan gymnasiebehörighet 

2018. Andel unga som bor i stadsdelen som gick ut åk9 med gymnasiebehörighet år 2018 

(84%) var högre än stadens genomsnitt (81%). Primärområdena Kaverös, Järnbrott, Billdal 

och Hovås gick nästan alla unga ut med gymnasiebehörighet medan unga i Högsbotorp och 

Tofta hade endast 54% gymnasiebehörighet. Andelen unga med gymnasiebehörighet kan 

ändras relativt snabbt då antalet unga skiljer sig stort mellan områdena och då vissa 

områden har mindre än 10 barn och information från dem visas inte i tabellen. Nästan alla 

primärområdena i stadsdelen hade sämre resultat gällande andelen unga med 

gymnasiebehörighet mellan 2017 och 2018 (Högsbohöjd hade högst förbättring med 13%). 

De största försämring gällande andelen unga med gymnasiebehörighet mellan 2017 och 

2018 i stadsdelen var unga som borde i Frölunda Torg och i Flatås.  
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Bild 9. Öppet arbetslöshet per primärområde, 2018 

 

 

Bild 10. Personer 18 år och äldre som erhållit ekonomiskt bistånd per primärområde, 2018 
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Bild 11. Hushåll med barn i relativ fattigdom, 2017 

 

 

Bild 12. Gymnasiebehörighet per primärområde, 2018 
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Hälsa, tillit och trygghet som mätning av hållbar utveckling 

Invånarna i stadsdelen har bättre hälsa än invånarna i de andra stadsdelarna i Göteborgs 

stad. T.ex. är medellivslängden i stadsdelen bland de högsta i staden och kvinnor lever 5 år 

längre än män i stadsdelen. Men det finns skillnader mellan stadsdelens olika områden. 

Kvinnor i stadsdelens södra del lever 3 år längre än kvinnor som bor i den norra delen och 

medellivslängden bland män skiljer sig med 6 år i stadsdelen. Stadsdelens mellanområde Nya 

Frölunda (MO2) som har högre arbetslöshet, högre andel av familjer med försörjningsstöd 

och lägre medelinkomst har också sämre tandhälsa, högre psykiatrisk sjuklighet och en 

större upplevelse av utanförskap samt otrygghet i jämförelse med stadsdelens 

mellanområde Stora Askim (MO3) som har lägre arbetslöshet, lägre andel av familjer med 

försörjningsstöd och högre medelinkomst. Samma mönster ses med valdeltagande. I de 

primärområde med lägst medelinkomst, högst arbetslöshet och lägst andel unga med 

gymnasiebehörighet är valdeltagandet också lägst. Dock var valdeltagandet den siffra som 

ökade mest mellan 2014 och 2018. De som bor i området runt Frölunda Torg har liknande 

hälsotillstånd som de som bor i områdena i Nordost (Angered och Östra Göteborg).  

En förutsättning för social hållbarhet är att befolkningen i ett samhälle känner sig trygga i sitt 

område och att de känner tillit till sig själva och till sina medmänniskor. Det påverkar även 

attraktiviteten hos ett område vilket avgör ifall människor trivs och bor kvar. Forskning visar 

att det finns ett starkt samband mellan ojämlika livsförhållanden och deltagande i politiska 

aktiviteter. De drivkrafter på samhällsnivå som finns till politisk delaktighet är alltså 

sammankopplade med utbildningsnivå och ekonomiska villkor. Statistiken på stadsnivå visar 

att de flesta göteborgare litar på de flesta människor oberoende av ålder och att män känner 

sig mer trygga på gatorna en kvinnorna. När man tittar på mellanområdesnivå kan man se 

att det finns skillnader beroende på vad man bor. I stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo är 

såväl tillit som trygghet generellt sett högre bland människor bosatta i de södra delarna än 

bland människor bosatta i de norra delarna.  
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Bild 13. Hälsa per mellanområde 

 

 

Bild 14. Valdeltagande per primärområde, 2018 
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Bild 15. Tillit och trygghet i stadsdelen 

 

 

Bild 16. Upplevda otrygghet utomhus i stadsdelen 

 


