
 

Källa: SCB. 
* I Göteborgsregionen ingår Kungsbacka som inte är en del av Västra Götaland.  

KVARTAL 3:2020 

Utveckling Västra Götaland 
VGR Analys 2020:54 

Befolkning 
 
Lägre takt på befolkningsökningen…  
 Kvartal 3 2020 ökade befolkningen i Västra 

Götaland med 3 300 personer jämfört med 
föregående kvartal. 

 Ökningstakten har avtagit jämfört med 
motsvarande period förra året, precis som i 
resten av Sverige.  

… vilket till största del beror på minskad 
invandring 
 Det är fortfarande utrikes flyttnettot som ger 

största bidraget till befolkningsökningen, men 
nettot har blivit betydligt mindre jämfört med 
tidigare år.  

 Födelseöverskottet är ungefär lika stort under 
kvartal 3 i år jämfört med kvartal 3 2019.  

 Dödligheten låg under april-maj ca 30% över 
medelnivå för de senaste åren, men har sedan 
juli legat knappt 10% under medelnivån. 

 Totalt har det dött knappt 3% fler I Västra 
Götaland t.o.m. v.45 i år än i genomsnitt åren 
2015-2019. 

Kungälv ökar mest 
 Kungälv är den kommun som haft den högsta 

procentuella befolkningsökningen (+1,9%) under 
det senaste året (jämförelse september 
respektive år).   

  

    Västra 
Götaland Fyrbodal Göteborgs 

regionen* Sjuhärad Skara-
borg 

Antal invånare 30/9          
  2019 1 723 500 274 100 1 039 500 225 800 268 200 
  2020 1 733 600 274 200 1 048 400 226 700 269 100 
Kvartal 3 respektive år       
Födelseöverskott         
  2019 1 580 30 1 440 140 60 
  2020 1 590 40 1 400 70 110 
Inrikes flyttnetto         
  2019 -780 -280 -10 -110 -330 
  2020 -660 -300 -290 -10 -170 
Utrikes flyttnetto         
  2019 3 560 390 2 510 350 410 
  2020 2 320 230 1 700 250 240 

Procentuell förändring av antal invånare  
september 2020 jämfört september 2019

 

Antal invånare i Västra Götaland september 2020: 

1 733 600 



 

Arbetsmarknad 
 

Fortsatt ökning av arbetslösheten 
 Andelen arbetslösa i Västra Götaland har ökat i 

oktober 2020 jämfört med samma månad förra 
året (andelen ligger nu på 8,3% jämfört med 
6,4% i oktober 2019) men från och med augusti 
2020 har andelen arbetslösa minskat jämfört 
med föregående månad. Detsamma gäller även 
ungdomsarbetslösheten. 

 Andelen arbetslösa i Västra Götaland är lägre än i 
Skåne och på en liknande nivå som Stockholms 
län och övriga Sverige. 

 Totalt var ca 73 300 personer inskrivna som 
arbetslösa (öppet arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska program med 
aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra 
Götaland i slutet av oktober, d.v.s. 8,3 % av 
arbetskraften 16–64 år. 

Högst arbetslöshet i Åmål 
 Åmål hade i slutet av oktober 2020 den högsta 

andelen arbetslösa 16–64 år (13,0%), följt av 
Bengtsfors (12,7%), Trollhättan (12,2% och 
Mellerud (11,4%). Lägst var andelen på Tjörn 
(3,9%). 

 Arbetslösheten för ungdomar 18–24 år i Västra 
Götaland uppgick i snitt till 11,2 %.   

Något högre nivå på sysselsättning jämfört 
med föregående kvartal  
 Sysselsättningsgraden för Västra Götaland ligger 

på en något högre nivå jämfört med andra 
kvartalet 2020 men lägre jämfört med samma 
kvartal föregående år.  

 Sysselsättningsgraden är lägre än i Stockholms 
län, men högre än i Skåne och övriga Sverige 
under hela perioden.  

Med arbetslösa avses öppet arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd.  

Källa: Arbetsförmedlingen Uppgifter om sysselsättning 
kommer från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 
Värdena för det senaste året har justerats något jämfört 
med tidigare rapporter, då SCB upptäckt felaktigheter i 
deras tidigare publicerade underlag. Källa: SCB 

  

  Antal arbetslösa  
16-64 år 

Andel arbetslösa 
av arbetskraften  

16-64 år 

  31:e oktober respektive år 

  2019 2020 2019 2020 

Västra Götaland 55 000 73 300 6,4% 8,3% 

Fyrbodal 10 900 12 900 8,4% 9,8% 

Göteborgsreg. 30 400 44 200 5,8% 8,1% 

Sjuhärad 6 500 8 300 5,9% 7,3% 

Skaraborg 8 500 9 900 6,6% 7,5% 

Andel arbetslösa av arbetskraften 16–64 år  
oktober 2020 

 

Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 år oktober år 2020: 

8,3% 



 

Konjunktur 
 

Fortfarande osäkert läge 
 Smittspridningen av Covid-19 slog hårt mot 

svensk ekonomi under vår och tidig sommar. 
Under det andra kvartalet 2020 sjönk BNP med 
8,6 procent, för att under det tredje kvartalet 
växa med 4,3 procent. Prognoserna ger vid 
handen att BNP minskar med omkring 4 procent 
2020. Läget är dock mycket osäkert och en ökad 
smittspridning under senhöst samt vinter 
kommer att få betydande inverkan på svensk 
ekonomi. 

 Barometerindikatorn har successivt ökat från 
bottennoteringen i april. I oktober angavs ett 
barometerindikatorvärde på 96,3, vilket var 
något bättre än föregående månad.  
Konjunkturinstitutet (KI) menar att detta är ett 
tecken på att efterfrågan och produktion så 
sakteliga hade börjat vända uppåt under hösten. 
Mycket talar dock för att indikatorvärdet kan 
falla kommande månader. 

Fortsatt återhämtning tredje kvartalet 2020 
 KI:s regionala konjunkturbarometer för tredje 

kvartalet 2020 visar att konfidensindikatorn för 
näringslivet i Västsverige är 93, vilket indikerar 
en svagare ekonomi än normalt. Det har dock 
skett en viss förbättring sedan andra kvartalet. 

 Konfidensindikatorn i Sydsverige är på den 
högsta nivån av de tre jämförda regionerna. 
Stockholmsregionen har fortsatt ett mer 
bekymmersamt läge än Syd- och Västsverige, 
vilket förklaras av en problematisk situation inom 
den för Stockholmsregionen betydelsefulla 
privata tjänsteproduktionen. Noterbart är dock 
att skillnaden mellan de tre regionerna är 
förhållandevis ringa. 

  

Konjunkturinstitutets prognostiserade BNP-tillväxt under 2020: 

-4,1% 
 

Konfidensindikatorn och Barometerindikatorn 
är tagna från Konjunkturbarometern, en 
enkätundersökning till företag och hushåll som 
utförs varje månad av Konjunkturinstitutet. 

Konfidensindikatorn är en sammanvägning av 
företagens svar på frågor om bl.a. orderstock, 
försäljningsvolym, nulägesomdöme och 
förväntningar.  

Barometerindikatorn sammanfattar konfidens-
indikatorerna för näringsliv och hushåll och tas 
fram enbart på riksnivån. Syftet är att fånga 
stämningsläget i den svenska ekonomin.  
Värden över 100 respektive 110 motsvarar en 
starkare respektive mycket starkare ekonomi än 
normalt. Värden under 100 respektive under 90 
visar en svagare respektive mycket svagare 
ekonomi än normalt. 



 

Näringsliv 
 

Kraftig minskning av näringslivets omsättning 
 Näringslivets omsättning minskade kraftigt i såväl 

Västra Götaland som övriga Sverige under andra 
kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal, 
som en följd av pandemin. 

 Mest minskade omsättningen i Fyrbodal och 
Göteborgsregionen medan minskningen i 
Sjuhärad var betydligt mindre. 

Nyföretagandet störst i Grästorp 
 Antalet nystartade företag i Västra Götaland var  

2 720 stycken under det andra kvartalet 2020, 
vilket var något fler än under motsvarande 
period under förra året.  

 I förhållande till folkmängden startades flest nya 
företag i Grästorp. Där startades 4,9 nya företag 
per 1 000 invånare under perioden, vilket är 
högst bland kommunerna i Västra Götaland. 

Något färre antal företagskonkurser  
 Antalet företagskonkurser var något färre under 

tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande 
kvartal 2019 trots pandemin.  

 Störst minskning av antal och andel konkurser 
var det i Skaraborg. 

 

* I Göteborgsregionen ingår Kungsbacka som inte är en del av 
Västra Götaland. 

Källa: SCB (näringslivets omsättning och konkurser) och 
Tillväxtanalys (nya företag).  

 

  
Näringslivets 
omsättning 

Nystartade 
företag 

Konkurser 

  
miljarder 

kronor antal antal 

  kvartal 2 kvartal 3 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Västra Götaland 475,4 418,2 2 560 2 720 250 210 

Fyrbodal 60,0 49,8 350 370 40 30 

Göteborgsreg.* 329,8 292,2 1 720 1 860 150 150 

Sjuhärad 41,1 38,1 320 320 30 30 

Skaraborg 54,8 48,1 300 320 40 10 

Antal nystartade företag i Västra Götaland under kvartal 2 2020: 

2 720 

Antal nystartade företag 2:a kvartalet 2020 
per 1 000 invånare (20-64 år). 
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