
Var sjätte svensk bor i Västra Götaland!
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Hälften av invånarna bor i Göteborgsregionen



10 procent fler Västra Götalänningar på 10 år

• +154 000 personer

• Störst ökning i Ale +17 procent
• Minskning i Bengtsfors -3 procent



Utrikes flyttnetto största bidraget till befolkningsökningen



• En knapp femtedel är över 65 år

• En knapp fjärdedel är under 20 år
• Något fler män än kvinnor 

• Upp till 60 år fler män än kvinnor
• Från 65 år och uppåt är kvinnorna fler

Ålderspyramid?



66 procent fler personer 80+ år 2040
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Demografisk försörjningskvot
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1. Det råder ett strukturellt 
efterfrågeöverskott på arbetskraft, vilket 
förklaras av den demografiska situationen 
samt bristande matchning mellan utbud och 
efterfrågan

2. Om bristen ej överbryggas kan vi tvingas 
hantera ett antal potentiella konsekvenser 

3. Det finns ett antal lösningar som kan 
mildra arbetskraftsbristen

Grundläggande problematik - Arbetsmarknad





1. Flaskhalsar i privat och offentlig sektor

2. Desorgansiationsfenomen
(produktionsbortfall) 

3. Inverkan på partsrelationen på 
arbetsmarknaden

4. ”Hoppjerkas återkomst” Risk för överrörlighet 
på arbetsmarknaden och därav följande 
överbudskonkurrens (samt löneglidning)

5. ….och hög inflationstakt, vilket minskar 
företagens och svensk ekonomis 
konkurrenskraft ytterligare, ger försämrad 
levnadsstandard för arbetstagare och 
potentiellt ökar företagens lönekostnader 
(NAIRU)

Potentiella konsekvenser



1. Förlängt arbetsliv

2. Mobilisering av inhemska arbetskraftsreserver
Utrikes födda (humankapitalinvesteringar, validering och matchning samt ev. anpassning)
Personer med särskilda behov (humankapitalinvest. och anpassning)

3. Mobilisering av utländska arbetskraftsreserver (Gain vs. Drain)

4. Produktivitetsökande investeringar

Till buds stående lösningar



Arbetslöshet i Västra Götaland 
den 8/5

• Inrikes födda: 3,2 %

• Europa exkl. Sverige: 7,8 %

• Utanför Europa: 20,8 %

Arbetslöshet och förvärvsintensitet i Västra Götaland



Utbredd oro i dagsläget:

• Fortsatt smittspridning i delar av världen

• Höga energi- och bränslepriser

• Kraftigt ökad inflation

• Höjda styrräntor

• Vikande börskurser runtom i världen 

• Därtill bidrar den ryska invasionen av Ukraina 
ytterligare till osäkerheten och införandet av 
sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de 
europeiska ekonomierna, då Ryssland är en stor 
exportör av råvaror som olja, naturgas och 
spannmål. 

Konjunkturläget

Svensk ekonomi har visat sig motståndskraftig under senare år, då faktorer som pandemin och rysk aggression 
har satt delar av den europeiska ekonomin i gungning. 







• En överblick av ett urval långsiktiga utmaningar 
för ett jämlikt och inkluderande samhälle med 
fokus på frågor kring demokrati och 
välbefinnande

• En beskrivning av utvecklingen under 2000-talet 
och diskussion kring skillnader mellan olika 
grupper i inledningen av 2020-talet inom 
områden som demokrati och samhällsservice, 
meningsfullhet, tillit, samhörighet och hälsa.

• Invånarnas egen syn på frågorna i fokus

Med invånarna i centrum – demokrati och välbefinnande 



Politiskt intresse, möjlighet att påverka, nöjdhet med demokratin

Källa: SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, 1999-2022 (Västsvenska Trender 1998-2021)



Invånarnas generella syn på kommunal och regional service



Invånarnas syn på skatter, kommunal och regional service

Lågutbildade +41



Åsikter om politiska förslag och frågor som oroar inför framtiden

Fråga: Vilka är dina åsikter om följande förslag Källa: SOM-institutet 2022 Fråga: Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför 
framtiden? . Källa: SOM-institutet 2022



Invånarnas syn på den politiska debatten

Fråga: Den politiska debatten handlar om frågor som är viktiga: ...för 
samhället, …för dig. Källa: SOM-institutet 2022

Valduellen 1976 Scandinavium Göteborg. Publik 10 000.
Bild: Expressen



Invånarnas viktigaste kommunala frågor/problem
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Invånarnas viktigaste regionala frågor/problem
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Upplevelse av otrygghet

Andel av gruppen som ibland eller ofta avstår från att gå ut av rädsla för att bli ofredad eller liknande. Källa: Hälsa på lika villkor, VGR/FHM 



Tillit mellan människor 

Om procentbasen ändras till de som besvarat frågan ökar mellanlitarna till 35 %



Invånarnas upplevelse av samhörighet med andra

Anm: Andelen som anger att de upplever samhörighet med andra. 
Källa: SOM-institutet vid Göteborgs Universitet 2022, n=2500

Gatans Lag – ”Besegrar hemlöshet, kriminalitet och missbruk” med 
samhörighet och fotboll. Bild: hvbguiden.se



Meningsfullhet och framtidstro 

Andelen invånare i VG som alltid eller oftast känt att de varit till nytta, alltid eller oftast har en positiv syn på framtiden. Källa: Hälsa på lika villkor VGR/FHM, n=28 000



Allmän hälsa och psykiskt välbefinnande 

Andelen invånare i Västra Götaland som ser sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra och som har ett högt Psykiskt välbefinnande enligt SWEMWBS. 
Källa: Hälsa på lika villkor VGR/FHM, n=28 000  



Fullföljda studier i grundskolan 

Källa: Skolverket, Kolada 2022



Försörjda av sociala ersättningar och bidrag, % helårspersoner

Anm: Försörjda av sociala ersättningar och bidrag, December 2021 och 2020, Andel av befolkning 20-64 år, % helårspersoner. Ersättningar och bidrag 
som ingår är sjukpeng, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. 
Andelen av invånarna är omräknade till helårspersoner. Två personer som har ersättning ett halvt år är därmed en helårsperson. Källa: SCB 

Antal helårspersoner Sverige 1990-2021



Vi ser en långsiktigt positiv utveckling inom många 
områden med färre men också mer svårlösta 
problem. Varningstecken för:

• Den unga generationen där en växande grupp 
har det svårare

• Markant ökad oro i samhället kopplat till lag 
och ordning – en oro som smittar 

• Missnöje bland de som inte ser sig företrädda 
och/eller delaktiga. Politik är viktigt. 

• Permanent ”utanförskap” för vissa grupper?

Sammanfattning och slutsatser 
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