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

 

 

Fortsatt befolkningsökning  
 Kvartal 1 2020 ökade befolkningsantalet i 

Västra Götaland med 2 700 personer jämfört 
med föregående kvartal. 

 Ökningstakten har minskat jämfört med 
motsvarande period förra året, precis som i 
Stockholm och övriga Sverige.  

Kungälv ökar mest 
 Kungälv är den kommun som haft den högsta 

procentuella befolkningsökningen (+2,4%) 
under det senaste året (jämförelse mars 
respektive år).  

Invandring ger största bidraget till 
befolkningsökningen 
 Liksom tidigare ger det stora positiva utrikes 

flyttnettot det största bidraget till den 
ökande befolkningen i Västra Götaland. 

 Utöver de folkbokförda invånarna fanns det 
6 200 asylsökande placerade i Västra 
Götaland i april 2020. 

Procentuell förändring av antal invånare  
mars 2020 jämfört mars 2019

 

KVARTAL 1:2020 

Utveckling Västra Götaland 

Befolkning                                 1 728 600 
Antal invånare i Västra Götaland mars 2020: 

Antal asylsökande i Migrationsverkets mottagnings-
system per 10 000 invånare april 2020. 

 

VGR Analys 2020:29 

Västra 
Götaland Fyrbodal

Göteborgs
regionen* Sjuhärad Skara-borg

Antal invånare 31/3
2019 1 713 900 273 400 1 031 600 224 900 267 500
2020 1 728 600 273 900 1 044 400 226 300 268 600

Kvartal 1 respektive år
Födelseöverskott

2019 730 -170 1 060 -50 -60
2020 800 -80 1 030 10 -70

Inrikes flyttnetto
2019 -140 -30 50 -50 -90
2020 -460 -250 30 -20 -60

Utrikes flyttnetto
2019 2 510 350 1 620 320 290
2020 1 890 290 1 230 220 220



Med arbetslösa avses öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen 
Uppgifter om sysselsättning kommer från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Värdena för 2019 har justerats något 
jämfört med tidigare rapporter, då SCB upptäckt felaktigheter i deras tidigare publicerade underlag. Källa: SCB 

Kraftig ökning av arbetslösheten 
 Andelen arbetslösa i Västra Götaland har ökat 

kraftigt med 1,5 procentenheter i april 2020 
jämfört med samma månad förra året. Även 
ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt under 
perioden (3,4 procentenheter). 

 Under hela perioden är andelen arbetslösa i 
Västra Götaland lägre än i Skåne och övriga 
Sverige men något högre än i Stockholm. 

 Totalt var ca 65 700 personer inskrivna som 
arbetslösa (öppet arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska program med 
aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra 
Götaland i slutet av april, d.v.s. 7,5 % av 
arbetskraften 16–64 år. 

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

andelen arbetslösa 16–64 år (14,0%), följt av 
Bengtsfors (12,8%), Trollhättan (11,4%) och 
Mellerud (11,3%). Lägst var andelen på Tjörn 
respektive Öckerö (3,4%). 

 Arbetslösheten för ungdomar 18–24 år i Västra 
Götaland uppgick i snitt till 9,9 %.   

Lägre nivå på sysselsättning jämfört med 
förra året 
 Sysselsättningsgraden för Västra Götaland ligger 

på en lägre nivå jämfört med fjärde kvartalet 
2019 och även jämfört med samma kvartal 
föregående år.  

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

Andel arbetslösa av arbetskraften 16–64 år  
April 2020 

 

Arbetsmarknad                                  7,5% 
Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 april år 2020 

     

2019 2020 2019 2020

Västra Götaland 50 700 65 700 6,0% 7,5%

Fyrbodal 10 100 12 200 7,8% 9,3%

Göteborgsreg. 27 900 38 000 5,3% 7,0%

Sjuhärad 6 300 7 500 5,7% 6,7%

Skaraborg 7 800 9 600 6,0% 7,3%

30:e april respektive år

Antal arbetslösa 
16-64 år

Andel arbetslösa av 
arbetskraften 

16-64 år



 

Osäkert läge 
 I Konjunkturinstitutets senaste prognos 

nedskrevs BNP-tillväxten i år till -4 procent. 
Detta till följd av en tydlig inbromsning som 
följer i pandemins fotspår. 

 Konjunkturinstitutet konstaterar att 
nedstängningar nationellt och internationellt 
gör att den globala ekonomin krymper under 
2020.  Med största säkerhet väntar en låg-
konjunktur runt hörnet. 

 Barometerindikatorn sjönk från 99 i juni 2019 
till rekordlåga 60 i april 2020. I maj 
innevarande är har dock läget förbättrats 
något och pessimismen inom näringslivet och 
bland hushållen tycks ha mattats.  

Kraftigt fall under första kvartalet 2020 
 KI:s regionala konjunkturbarometer avseende 

första kvartalet 2020 visar att konfidens-
indikatorn för näringslivet i Västsverige är 65, 
vilket indikerar en mycket svagare ekonomi än 
normalt. 

 Konfidensindikatorn i det västsvenska 
näringslivet föll kraftigt mellan kvartal fyra 
2019 och första kvartalet 2020 till följd av 
nedgången i mars månad. 

 Konfidensindikatorn i Sydsverige är på den 
högsta nivån, även om samtliga tre regioner 
har upplevt ett kraftigt fall. I Stockholms-
regionen har konfidensindikatorn minskat mer 
än i Syd- och Västsverige, vilket förklaras av ett 
bekymmersamt läge inom den för 
Stockholmsregionen betydelsefulla privata 
tjänsteproduktionen. För Västsverige är 
tillbakagången inom industrin bekymmersam. 

  

Konjunkturinstitutets prognostiserade BNP-tillväxt under 2020: 
 

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. 

Konjunktur                                       -4,0% 



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

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

Minskad omsättning i näringslivet  
 Näringslivets omsättning i Västra Götaland 

minskade under det fjärde kvartalet 2019 i 
förhållande till föregående kvartal. Västra 
Götalands omsättning minskade dessutom 
procentuellt sett mer (-2,1%) än riket som helhet   
(-1,4%).  

 Omsättningen minskade i både Göteborgsregionen 
och i Fyrbodal. I Skaraborg och Sjuhärad däremot, 
har omsättningens utveckling i stort sett varit 
oförändrad i näringslivet jämfört med föregående 
kvartal. 
 

Nyföretagandet störst på Orust 
 Antalet nystartade företag i Västra Götaland var  

2 640 stycken under det sista kvartalet 2019, vilket 
var färre än under motsvarande period under det 
förgående året.  

 I förhållande till folkmängden startades flest nya 
företag på Orust. Där startades 4,2 nya företag per 
1 000 invånare under perioden, vilket är högst 
bland kommunerna i Västra Götaland. 
 

Ökat antal företagskonkurser  
 Antalet företagskonkurser var fler under det första 

kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året 
innan. Det första kvartalet 2020 omfattar som bekant 
mars månad som var den första månaden av Covid-
pandemin, vilket förklarar det ökade antalet 
konkurser.  

 Störst procentuell ökning av antalet företagskonkurser 
observerades i Fyrbodal där gränshandel och 
besöksnäring är betydande delar av näringslivet.   

 

 

Antal nystartade företag i Västra Götaland under kvartal 4 2019: 
 Näringsliv                                        2 640 

Antal nystartade företag 4:e kvartalet 2019 
per 1 000 invånare (20-64 år). 

 

2018 2019 2018 2019 2019 2020

Västra Götaland 475,2 483,2 2 740 2 640 250 320

Fyrbodal 61,7 59,7 420 370 30 50

Göteborgsreg.* 330,3 334,2 1 810 1 800 170 210

Sjuhärad 39,3 41,2 300 290 30 30

Skaraborg 51,0 55,1 380 340 30 40

kvartal 4 kvartal 1

Näringslivets 
omsättning

Nystartade 
företag

Konkurser

miljarder kronor antal antal
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