
 

 

1 

 



Förord 
 
Under vintern 2014 publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten 
”Nya lärosäten bakom kraftigt ökad tillväxt”. Artikeln var undertecknad 
av rektorerna för de tre högskolorna i Västra Götaland (Högskolan Väst, 
Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde). Den drivande tesen i arti-
keln var att de nya universitet och högskolor som etablerats runt om i 
landet har haft stor betydelse för tillväxten i Sverige under de senaste 
årtiondena. 
 
Västra Götalandsregionen och Högskolan Väst har initierat denna stu-
die för att få mer ingående kunskap om en högskolas regionalekono-
miska effekter. Med hjälp av modellverktyget rAps (regionalt Analys- 
och prognossystem) har den regionalekonomiska betydelse som Högs-
kolan Väst haft på regionen Fyrbodal under de senaste två decennierna 
analyserats. 
 
Rapporten är skriven av konsultföretaget WSP – Analys & Strategi, Pa-
trick Joyce har varit projektledare och huvudförfattare och har arbetat 
tillsammans med Jonas Börjesson, Ulrika Isberg och Christer Anderstig. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Utbildningsnivån har stigit i Fyrbodal  

Det viktigaste syftet med en regional högskola är troligen att den ska bidra till att 
höja utbildningsnivån på arbetskraften i regionen. 
 
Andelen högskoleutbildade har vuxit kraftigt i Fyrbodal sedan  Högskolan Väst 
grundades 1990. År 1990 var andelen högskoleutbildade 18 procent bland befolk-
ningen (25-64 år). År 2014 hade andelen vuxit till 32 procent 2014. Under denna 
period har dock andelen högskoleutbildade vuxit ännu snabbare i riket eftersom 
högskolor och universitet har byggts ut på de flesta platser i landet. I de tre kom-
munerna närmast Högskolan Väst (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) är an-
delen högskoleutbildade högre och har vuxit snabbare än i resten av Fyrbodal.  
 
En jämförelse av utbildningsnivån bland de som arbetar i kommunerna närmast 
Högskolan Väst med de som arbetar i två liknande områden i landet som saknar 
högskola – Oskarshamn/Västervik och Söderhamn/Hudiksvall - visar att andelen 
högskoleutbildade ökat snabbare runt Högskolan Väst än i de övriga två områdena 
sedan högskolan grundades. Andelen högskoleutbildade i befolkningen (25-64 år) 
har ökat med närmare 13 procentenheter sedan 1993 bland de arbetande i kommu-
nerna runt Högskolan Väst jämfört med närmare 10 procentenheter i Oskars-
hamn/Västervik och drygt 8 procentenheter i Söderhamn/Hudiksvall. Detta är en 
indikation på att en regional högskola har stor betydelse för utbildningsnivån bland 
arbetskraften i området. 
 
I takt med att Högskolan Väst växer rekryterar den allt fler studenter utifrån. Trots 
att en växande del av rekryteringen sker utifrån stannar fortfarande en stor del av 
studenterna kvar i regionen. Av de som tog examen från Högskolan Väst 2012/13 
bodde 86 procent kvar i Västra Götaland två år senare och 48 procent bodde kvar i 
Fyrbodal. Högskolan Väst tillför utbildad arbetskraft till Fyrbodal genom att unga 
kan få en högskoleutbildning i regionen istället för att flytta för studier på annan 
ort. 
 
Högskolan Väst tillför Fyrbodal ung välutbildad arbetskraft varje år. Under de sen-
aste tio åren har närmare 500 studenter tagit examen på Högskolan Väst varje år 
och bott kvar i Fyrbodal i minst två år. Huvuddelen av dem har varit lokalt rekryte-
rade. Cirka 60 personer har dock varje år flyttat till Fyrbodal för att studera på 
Högskolan Väst och sedan bott kvar i Fyrbodal.1  
 

1 Statistiken medger bara att man följer personerna i två år efter examen.  
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Högskolan Väst bidrar till högre sysselsättning och produktion 

Med hjälp av modellverktyget rAps (regionalt Analys- och prognossystem) har den 
regionalekonomiska betydelse som Högskolan Väst haft på regionen Fyrbodal un-
der de senaste två decennierna anlyserats. Analysen har genomförts med en mo-
dellbaserad kontrafaktisk ansats där en utveckling utan Högskolan Väst har simule-
rats. Därmed har den utveckling som Fyrbodal skulle ha haft utan högskola kunnat 
beräknas. Denna utveckling har därefter jämförts med den faktiska utvecklingen 
enligt SCB:s statistik och skillnaden mellan dessa två utfall utgör den totala effekt 
som Högskolan Väst har haft.  
 
Under de senaste åren har den totala sysselsättningseffekten av Högskolan Väst 
uppgått till ca 1 250 sysselsatta (årsarbetskrafter). De ca 500 anställda vid Högsko-
lan Väst (direkt sysselstättningseffekt) genererar ytterligare drygt 750 sysselsatta 
(indirekt sysselsättningseffekt) i regionen Fyrbodal. Högskolan Väst uppvisar där-
med en sysselsättningsmultiplikator motsvarande ca 2,5. Det innebär att för varje 
jobb som skulle försvinna vid högskolan skulle ytterligare 1,5 jobb försvinna i Fyr-
bodal som en följdeffekt. Denna sysselsättningsmultiplikator är något högre än de 
högsta sysselsättningsmultiplikatorer som beräknats i tidigare studier för andra 
högskolor eller universitet. Den indirekta sysselsättningseffekten uppstår framför-
allt inom branschen handeln. Närmare 40 procent av de indirekta sysselsättningsef-
fekterna uppstod i denna bransch år 2013. 
 
Modellberäkningarna visar att bruttoregionalprodukten (BRP) skulle ha varit drygt 
en procent lägre i Fyrbodal år 2014 om högskolan inte fanns vilket motsvarar ca 
820 miljoner kronor. Av de totalt 820 miljoner kronor som högskolan påverkar 
BRP med kan drygt 330 miljoner kronor tillskrivas en direkt effekt (lönekostnader) 
och ca 480 miljoner kan tillskrivas en indirekt effekt av högskolan (bl.a. studenters 
konumtion och boende). Sett över hela perioden 1993-2014 har Högskolan Väst 
bidragit med drygt 10 miljarder kronor (4,2 direkt och 5,9 indirekt) till Fyrbodals 
BRP vilket motsvarar nästan 0,8 procent av regionens totala BRP under hela peri-
oden. 
 
Högskolan Väst har även haft en viss effekt på befolkningsutvecklingen i Fyrbodal. 
Befolkningen i Fyrbodal uppgick till nästan 264 000 personer år 2014. Beräkning-
arna visar på att befolkningen år 2014 skulle ha varit ca 950 personer lägre om inte 
högskolan skulle ha funnits. Det innebär att befolkningen i Fyrbodal skulle ha varit 
0,4 procent lägre utan högskolan. 
 

Högskolan Väst hjälper näringslivet i Fyrbodal att utvecklas 

Det är svårt att mäta alla positiva effekter som Högskolan Väst har för näringslivets 
utveckling i Fyrbodal. De största effekterna är sannolikt att företag och kvalifice-
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rade arbetstillfällen finns i Fyrbodal på grund av den utbildade arbetskraft som 
Högskolan Väst bidragit till. Utan högskolan hade sannolikt en del av dessa arbeten 
lokaliserats till andra delar av landet eller utomlands.  
 
Det pågår dock ett stort antal framgångsrika direkta samarbeten mellan Högskolan 
Väst och näringslivet i Fyrbodal. I Vinnovas ranking av samarbete mellan högsko-
lor/universitet och det omgivande näringslivet har Högskolan Väst fått ett mycket 
högt betyg. 
 
Ett centralt samarbete är det som sker mellan Högskolan Väst och regionens hög-
teknologiska tillverkningsföretag genom produktionstekniskt centrum (PTC). Utö-
ver detta pågår flera satsningar där Högskolan Väst i samarbete med näringsliv och 
kommun stimulerar start och utveckling av nya växande företag. Enbart dessa sats-
ningar har enligt våra beräkningar bidragit till företag i Fyrbodal med en omsätt-
ning på närmare 500 milj kr och som skapat närmare 300 arbetstillfällen 2014. 
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1 Inledning 

1.1 Fyrbodal 
Fyrbodal är en delregion i nordvästra delen av Västra Götalandsregionen. Fyrbodal 
består av 14 kommuner2 med sammanlagt 264 000 invånare, viket motsvarar 16 
procent av Västra Götalands befolkning. Fyrbodal gränsar mot Norge och Värm-
land i norr, mot Göteborgsregionen i söder, mot Vänern i öster och mot Skagerack i 
väster. 56 procent av befolkningen i Fyrbodal bor i de tre kommunerna Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg. 
 
 
 

 
 
  

2 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Lysekil, Orust, Sotenäs, Ström-
stad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. 
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Befolkningen i Fyrbodal är i genomsnitt något äldre än i Västra Götaland och riket 
och andelen i förvärvsarbetande ålder (20-64 år) är lägre.3 Förvärvsfrekvensen är 
något lägre i Fyrbodal än i länet och riket och ytterligare något lägre i de tre kom-
munerna – Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Andelen högskoleutbildade 
bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder är klart lägre i Fyrbodal än i länet och 
riket.  Däremot är utbildningsnivån i de tre stora kommunerna runt Högskolan Väst 
– Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg – betydligt högre än i övriga Fyrbodal. 
 
 
Tabell 1.1 Befolkning, arbetsmarknad och utbildningsnivå i Fyrbodal, 
Västra Götaland och riket 2014. Antal och procent 

Område Befolkning  Andel av  
befolkning  

20-64 år  

Förvärvs-
arbetande av 

befolkning 
20-64 år  

Högskole-
utbildade av 

befolkning 
25-64 år  

Trollhättan,  
Uddevalla och  
Vänersborg 

148 000 56 75 36 

Fyrbodal 264 000 55 76 32 
Göteborg 541 000 63 72 51 

Västra Götaland 
exkl Göteborg 

1 091 000 56 79 35 

Västra Götaland 1 632 000 58 77 41 
Riket 9 747 000 58 77 41 
Källa: SCB 

Anm: Förvärvsarbetande gäller 2013 
 
Fyrbodal är en traditionell industribygd. En genomgång av näringslivets samman-
sättning i Västra Götalands delregioner som WSP gjorde på uppdrag av Västa Gö-
talandsregionen 2011 visade att Fyrbodal hade en större andel av sin sysselsättning 
inom industrin än övriga Västra Götaland, detta gällde såväl kunskapsintensiv in-
dustri som enklare industri. Fyrbodal hade också en större andel sysselsatta inom 
areella näringar än övriga länet. Däremot hade Fyrbodal färre sysselsatta inom kun-
skapsintensiva tjänster än övriga länet.4 
 

3 23 procent av befolkningen i Fyrbodal är 65 år eller äldre jämfört med 19 procent i Västra 
Götaland och 20 procent i riket. 
4 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020. Rapport 
2011:4 Västra Götalandsregionen. Rapporten byggde dock på data över branschstrukturen 
2008, innan SAAB:s konkurs. 
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Fler unga arbetar i Fyrbodal än i riket. Närmare 61 procent av alla mellan 20 och 
24 år förvärvsarbetar i Fyrbodal jämfört med drygt 58 procent i riket. I kommuner-
na nära den norska gränsen, Strömstad och Tanum, förvärvsarbetar nära 70 procent 
av 20 till 24-åringarna. 

1.2 Högskolan Väst 
Högskolan Väst har sitt säte i Trollhättan och är en av fem högskolor och universi-
tet  i Västra Götaland.5 Högskolan Väst etablerades 1990 under namnet Högskolan 
i Trollhättan/Uddevalla (HTU) och hade campus i Trollhättan, Uddevalla och Vä-
nersborg. Antalet studenter var störst i Vänersborg, men rektor och förvaltning 
fanns i Trollhättan. År 2000 blev även den landstingsdrivna Hälsohögskolan Väst i 
Vänersborg en del av HTU. År 2006 bytte HTU namn till Högskolan Väst och un-
der åren 2007 och 2008 flyttade verksamheten i Uddevalla och Vänersborg till 
Trollhättan. 
 
I början var verksamheten blygsam. Högskolan hade 700 registrerade studenter det 
första året, totalt cirka 400 helårsstudenter. Verksamheten expanderade dock 
snabbt och Högskolan Väst har idag närmare 13 000 registrerade studenter, totalt 
cirka 5 000 helårsstudenter, och närmare 600 anställda.  
 
 
Tabell 1.2 Högskolan Väst, nyckeltal 1990-2015 

År Registrerade  
studenter 

Helårsstudenter Anställda 

1990 700 400 40 
1995 2 800 1 500 120 
2000 7 152 3 590 366 
2005 8 871 4 063 472 
2010 11 528 5 134 570 
2014 12 890 5 190 580 
Källa: Högskolan Västs Årsredovisningar samt Högskolan Väst 20 år, 1990-2010. 

 
Högskolan Väst erbjuder idag ett högskoleförberedande program, ett 30-tal pro-
gram på grundnivå, ett tiotal program på avancerad nivå och cirka 150 fristående 
kurser inom olika ämnesområden. Diagram 1.1 visar hur de 5 200 helårsstudenter-
na vid Högskolan Väst fördelades på olika utbildningsområden 2014. 
 
  

5 De övriga är Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Högskolan i 
Borås och Högskolan i Skövde. 
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Diagram 1.1 Helårsstudenter vid Högskolan Väst fördelade på utbild-
ningsområden 2014 

 
Källa: Högskolan Väst årsredovisning  

 
Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värde-
grund för lärande och kunskapsutveckling. Högskolan Väst har sedan 2002 rege-
ringens särskilda uppdrag att utveckla AIL som innebär att utbildning och forsk-
ning och kunskapsutveckling  bedrivs tillsammans med andra aktörer. AIL-profilen 
ger många av Högskolan Västs studenter erfarenhet av arbetslivet redan under ut-
bildningstiden, och stärker deras förutsättningar att nå examensmålen genom att 
kontinuerligt utveckla kvaliteten i utbildning och forskning.6 
 
Tabell 1.4 Examina Högskolan Väst 1990 - 2014 

År Grundutbildning Forskarutbildning (Varav 
doktor) 

1990 - - 
1995 264 - 
2000 407 5 (2) 
2005 1 082 9 (8) 
2010 1 089 7 (3) 
2014 1 278 6 (4) 
Källa: Högskolan Västs årsredovisningar  

 
Över tiden har även forskningen expanderat på Högskolan Väst. År 1997 fick hög-
skolan sina första statliga forskningsanslag, och högskolans första professor an-

6 Mer om AIL finns att läsa här:  www.hv.se/sv/om-hogskolan/arbetsintegrerat-larande 
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ställdes 2000. Egen rätt att ge forskarexamen erhölls 2011. Idag ger Högskolan 
Väst forskarutbildning inom tre ämnen och bedriver framgångsrik forskning främst 
inom tre prioriterade forskningsmiljöer; arbetsintegrerat lärande, barn- och ung-
domsvetenskap samt produktionsteknik. Ungefär hälften av Högskolan Västs lärare 
har avlagt doktorsexamen. 

1.3 Högskolor och regional utveckling – vad säger 
forskningen? 

Grundandet av Högskolan Väst år 1990 var en del av en omfattande utbyggnad av 
den högre utbildningen över hela landet. De senaste decennierna har antalet hög-
skoleplatser ökat kraftigt samtidigt som universitet och högskolor har etablerats 
och byggts ut på nya platser i landet. År 1977 studerade 177 000 personer på 
svenska universitet och högskolor. 78 procent av dem studerade i någon av de sex 
etablerade universitetsstäderna; Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping 
och Umeå.  År 2014 hade antalet studenter mer än fördubblats till 404 000. 63 pro-
cent av dem studerade i någon av de sex etablerade universitetsstäderna.  
 
 Att etablera en högskola i en region kan ha flera syften (Westlund, 2004):  
 

1) Att höja utbildningsnivån på arbetskraften i regionen för att modernisera 
regionens näringsliv och öka dess långsiktiga tillväxtmöjligheter. 

Ekonomisk tillväxt skapas inte av att ta mer resurser i anspråk utan genom att ut-
nyttja befintliga resurser på ett mer produktivt sätt. En höjd utbildningsnivå i ar-
betskraften är absolut nödvändigt för att höja produktiviteten i näringslivet. Enligt 
beräkningar av (Eklund, 2014) förklarar den höjda utbildningsnivån i arbetskraften 
hälften av den ekonomiska tillväxten i Sverige mellan åren 2001 och 2010.  
 
Ett genomsnittligt arbetsliv på 40 år innebär att arbetskraften förnyas med 2,5 pro-
cent om året. Att höja utbildningsnivån på arbetskraften är en långsiktig process. 
Om en högskola ska bidra till att höja utbildningsnivån i den region där den finns 
måste en stor del av de utexaminerade stanna kvar efter utbildningen.  
 
(Wikhall, 2001) visade att andelen lokalt utbildade som stannar kvar efter examen 
beror på hur många högskoleutbildade det redan finns i regionen. En region blir 
inte ”mättad” på högskoleutbildade utan snarare efterfrågar lokala arbetsmarknader 
med många högskoleutbildade ännu fler högskoleutbildade.  
 
I en region som traditionellt haft ett näringsliv med få högutbildade blir det en ut-
maning att få den att ta emot fler. En viktig förutsättning för detta är att utbildning-
en kopplas till det lokala näringslivets behov. Om inte de som utbildas på den lo-
kala högskolan får arbete i regionen kommer de inte att stanna där utan istället bli 
en resurs i en annan del av landet. 
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2) Att skapa arbetstillfällen på nya platser i landet. Arbetsplatser som finan-

sieras utifrån är alltid välkomna för en kommun eller region, vare sig det 
handlar om ett regemente eller en företagslokalisering. 

De direkta effekterna på sysselsättningen är antalet anställda på högskolan, lärare, 
forskare och administrativ personal. Till detta kommer indirekta effekter på syssel-
sättningen genom de varor, tjänster, bostäder och samhällsservice som personalen 
och studenterna efterfrågar. De personer som får arbete via denna efterfrågan köper 
i sin tur varor och tjänster. Summan av dessa indirekta effekter är större på utbild-
ningsintensiva högskolor med många studenter per anställd. Tidigare studier av 
högskolors effekter på sysselsättningen i närområdet har visat att den indirekta ef-
fekten varierar mellan 25 procent och 100 procent av den direkta, d.v.s. en anställd 
på högskolan kan skapa ytterligare ett arbetstillfälle på orten (Westlund, 2004; Ox-
ford Economics, 2013).7 
 

3) Att minska den geografiska och sociala snedrekryteringen till högre stu-
dier. 

Enligt (Wikhall, 2001) underlättar bättre regional tillgänglighet till högre utbild-
ning rekryteringen av nybörjare till högskolan. Viktigast för rekryteringen till hög-
skolestudier är dock utbildningsnivån i regionen. I regioner med fler högskoleut-
bildade börjar fler personer högskolestudier. Avståndet till högskolan påverkar 
dock de yngsta högskolenybörjarnas vilja att börja studera.  
 
Det finns inget entydigt stöd för att ökad tillgänglighet minskar den sociala snedre-
kryteringen. Enligt (Eliasson, 2001) är låg tillgänglighet till högre utbildning ett 
större hinder för personer från icke-akademiska hem att börja högskolan än det är 
för andra grupper. (Wikhall, 2001) har dock inte funnit att tillgängligheten påver-
kar olika socialgruppers högskolestudier. Enligt Wikhall väljer studerande från 
högre tjänstemannafamiljer oftare prestigeutbildningar som finns på de stora uni-
versitetsorterna medan studerande från lägre tjänstemanna- och arbetarhem oftare 
väljer utbildningar som finns på de flesta högskolor. Den regionala högskolans ut-
bud har därför betydelse för hur många som studerar i hemregionen. 
  

4) Högskolan kan locka företag att lokaliseras i regionen eller  stimulera ny-
företagande i regionen, t.ex. genom avknoppningar från Högskolans forsk-
ning . 

Kända exempel på företagslokaliseringar och avknoppningar i anslutning till uni-
versitet är Stanford University och Silicon Valley i USA samt Cambridge Univer-

7 En studie av Umeå Universitet 1995 gav en indirekt sysselsättningseffekt på 38 procent. 
En annan studie på Högskolan i Borås 1995 gav en indirekt effekt på 100 procent. En studie 
av Universitet i Birmingham 2013 uppmätte en indirekt effekt på 57 procent.  
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sity i England.  Goda exempel i Norden är Uleåborgs universitet i Finland och dess 
samarbete med Nokia samt Lunds universitet och Ideon science park.  
 
Forskning visar dock att tillgången till kvalificerad arbetskraft betyder mer för fö-
retags lokaliseringsbeslut än den forskning som högskolan/universitetet bedriver, 
se t.ex.(OECD ,1982) eller (Westlund, 2004). Andersen et al (1993) och Jonsson et 
al (2000) har studerat företagslokaliseringar i Norden och kommer fram till att lo-
kaliseringar i anslutning till högskolor/universitet främst beror på möjligheten att 
anställa kompetent arbetskraft snarare än någon direkt koppling mellan företagen 
och högskolan/universitetet. Högteknologiska företag har främst expanderat sin 
svenska verksamhet i Stockholm som behövt importera högutbildade från andra 
regioner istället för på de stora universitetsorterna. Numera behöver dock alla 
branscher högutbildad arbetskraft vilket är ett argument för att ha högskoleutbild-
ning på många platser i landet. När högre utbildning etablerats på nya platser tun-
nas den positiva effekten av en högskola ut något medan frånvaron av en högskola 
blir en negativ faktor. 
 
Avknoppningar kan lättare kopplas till högskolans/universitetets inriktning. Tek-
niska skolor har t.ex. fler  avknoppningar p.g.a. sin starkare koppling till näringsli-
vet. Avknoppningar kan företag med sin grund i forskningsresultat och konsultfö-
retag som baseras på den kunskap som grundaren förvärvat vid högsko-
lan/universitetet. Konsultföretagen är den vanligare formen. Avknoppningar förblir 
dock oftast små och ger begränsade sysselsättningseffekter i regionen. Det finns 
dock exempel på högskolor/universitet som genom rätt inriktning och rätt tajming 
lyckats skapa goda förutsättningar. De vanligaste metoderna för att främja av-
knoppningar är kurser i entreprenörskap, bildande av holdingbolag och riskkapital-
bolag, företagskuvöser och inkubatorer samt forskningsparker.  
 
Högskolor/universitet kan också påverka lokaliseringar av offentlig verksamhet. 
Universitet  var en förutsättning för att flera offentliga verksamheter lokaliserades  
till Umeå på 1970-talet (Nilsson, 1995).  
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2 Högskolan Väst och utbildningsnivån 
i Fyrbodal 

2.1 Inledning 
Ett av syftena med att etablera en ny högskola i en region är att stärka regionens 
tillväxtkraft genom att öka tillgången på utbildad arbetskraft. Detta kapitel går ige-
nom hur utbildningsnivån i befolkningen har utvecklas i Fyrbodal sedan Högskolan 
Väst grundades. I kapitlet beskrivs även var de som utbildat sig vid Högskolan 
Väst bosätter sig efter examen, övergångar från gymnasium till högskola och vari-
från i landet som Högskolan Västs studenter rekryteras.  

2.2 Utbildningsnivån i befolkningen 
Grundandet av Högskolan Väst år 1990 var en del av en omfattande utbyggnad av 
den högre utbildningen över hela landet. Som en följd av det har antalet högskole-
utbildade vuxit kraftigt i hela landet sedan 1990. Som framgår av diagram 2.1 ne-
dan hade Fyrbodalsregionen en lägre andel högskoleutbildade än riket och länet 
1990. Sedan dess har utbildningsnivån bland befolkningen i arbetsför ålder ökat 
kraftigt i Fyrbodal, men inte lika snabbt som i länet och övriga riket. I länet och 
riket har andelen högskoleutbildade ökat med 19 procentenheter sedan 1990. I Fyr-
bodal har ökningen varit 14 procentenheter och i kommunerna runt Högskolan 
Väst 16 procentenheter.  
 
Diagram 2.1 Andel högskoleutbildade i Fyrbodal och riket 1990-2014 
bland befolkningen (25-64 år) 

 
Källa: SCB, Befolkningens utbildning 

Anm: Inkluderar eftergymnasiala högskoleutbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbild-

ningar. 
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En mindre del av de högskoleutbildade har  högskoleutbildningar som är kortare än 
tre år. Andelen med korta högskoleutbildningar  har vuxit i samma takt i Fyrbodal 
som i riket men något långsammare än i länet. Korta högskoleutbildningar blir 
dock mindre vanliga över tiden.  
 
Etableringen av Högskolan Väst skedde samtidigt som högskolor och universitet 
etablerades och byggdes ut över hela landet. För att få en fingervisning om den 
geografiska närheten till en högskola påverkar utbildningsnivå och övergången från 
gymnasium till högskola har vi jämfört utvecklingen i Fyrbodal med utvecklingen 
på två andra områden i landet som saknar en egen högskola. Vi har jämfört Fyrbo-
dal med två konstruerade områden där ett par medelstora kommuner, som i Fyrbo-
dal, omges av flera mindre kommuner. Båda dessa områden saknar en högskola i 
tätortskommunerna. De två områden vi valt ut är:8 
 
Oskarshamn m.fl. som består av de två medelstora kommunerna Oskarshamn och 
Västervik och de åtta mindre kommuner Åtvidaberg, Kinda, Vimmerby, Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås, Vetlanda och Eksjö.   
 
Från Västervik är det 110 km till närmaste högskola som är Universitetet i Linkö-
ping. Från Oskarshamn är det 75 km till närmsta högskola som är Linnéuniversite-
tet i Kalmar. Avståndet är längre än de 45 minuters bilresa som brukar anges som 
en gräns för ett fungerande pendlingsavstånd. 
 
Området runt Oskarshamn har, i likhet med Fyrbodal, en något äldre befolkning än 
riket, men en tydligt högre andel förvärvsarbetande. Andelen högskoleutbildade är 
betydligt lägre än i riket. Tillverkningsindustri väger tungt i kommunernas närings-
liv och svarar för 22 procent av sysselsättningen jämfört med 12 procent i riket. 
Jord- och skogsbruket står för 5 procent jämfört med 2 procent i riket. 
 
Söderhamn m.fl. som består av de två medelstora kommunerna Söderhamn och 
Hudiksvall  och de fyra mindre kommunerna Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs och Nor-
danstig.  
 
Från Hudiksvall är det 83 km till närmaste högskola som är Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Från Söderhamn är det 79 km till Högskolan i Gävle. Även här är av-
ståndet är längre än de 45 minuters bilresa som brukar anges som en gräns för ett 
fungerande pendlingsavstånd. 
 

8 Till skillnad från Fyrbodal är inte dessa områden egna geografiska enheter och samarbetar 
inte i kommunalförbund. Vi har valt att gruppera dem samman för att få en eventuell fing-
ervisning om en regional högskola påverkar utbildningsnivån i närområdet. 
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Området runt Söderhamn har, som Fyrbodal, en något äldre befolkning än riket. 
Området har dock även en något högre andel förvärvsarbetande än både riket och 
Fyrbodal. Andelen högskoleutbildade är betydligt lägre än i riket. Tillverkningsin-
dustri svarar för 15 procent av sysselsättningen jämfört med 12 procent i riket. 
Jord- och skogsbruket står för 6 procent av sysselsättningen jämfört med 2 procent 
i riket. 
 
Tabell 2.1 Nyckeltal för utvalda jämförelseområden 2014 

Område Befolkning  Andel av be-
folkning 20-64 
år  

Förvärvsarbe-
tande av be-
folkning 20-64 
år  

Högskoleutbil-
dade av befolk-
ning 
25-64 år  

Oskarshamn 
m.fl. 

175 000 54 80 29 

Söderhamn 
m.fl. 

129 000 54 78 27 

Fyrbodal 264 000 55 76 31 
Riket 9 747 000 58 77 41 
Källa: SCB  

Anm: Förvärvsarbetande gäller år 2013. Med högskoleubildade menas eftergymnasial utbildning kortare 

och längre än tre år samt forskarutbildning. 

Diagram 2.2 visar att utbildningsnivån i alla tre områdena var lägre än riksgenom-
snittet 1990 och har vuxit långsammare än rikstrenden sedan dess. Utbildningsni-
vån har vuxit i ungefär samma takt i alla tre områdena. Andelen högskoleutbildade 
har vuxit med knappt 14 procentenheter i både Fyrbodal och Oskarshamnsområdet 
och med drygt 12 procentenheter i Söderhamn. Utvecklingen är likartad för de 
korta högskoleutbildningarna. Där har ökningen varit aningen långsammare i Fyr-
bodal än i jämförelseområdena. 
 
Antalet högskoleutbildade har dock ökat snabbare i Fyrbodal än i områdena runt 
Oskarshamn och Söderhamn. Att andelen högskoleutbildade av befolkningen 25-
64 år inte vuxit snabbare i Fyrbodal beror på att befolkningen 25-64 år har vuxit i 
Fyrbodal medan den har minskat i områdena runt Oskarshamn och Söderhamn.9  

9 Befolkningen 25-64 år har ökat med 1 900 personer i Fyrbodal mellan 1990 och 2014 
medan den minskat med runt 8 000 personer i områdena runt Oskarshamn och Söderhamn. 
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Diagram 2.2 Andel högskoleutbildade i befolkningen (25-64 år) i Fyr-
bodal samt runt Oskarshamn och Söderhamn 1990-2014, procent 

 
Källa: SCB, befolkningens utbildning 

Anm: Inkluderar eftergymnasiala utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildningar. 

 
Diagram 2.3 Högskoleutbildade i några kommuner 1990-2014 
 

 
Källa: SCB, befolkningens utbildning. 

Anm: Inkluderar eftergymnasiala utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildningar. 

 
Diagram 2.3 visar hur andelen högskoleutbildade har ökat i de tre kommunerna 
runt Högskolan Väst. Ökningen jämförs med utvecklingen i de största kommuner-
na i de andra två jämförelseregionerna. Om en högskola hade funnits i dessa områ-
den hade den sannolikt legat i någon av dessa kommuner. Diagram 2.3 visar att 
andelen högskoleutbildade har ökat något snabbare i kommunerna runt Högskolan 
Väst än i jämförelsekommunerna även om skillnaden är liten. Andelen högskoleut-
bildade har vuxit med 16 procentenheter i kommunerna runt Högskolan Väst, med 
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14 procentenheter i Oskarshamn/Västervik och med 13 procentenheter i Söder-
hamn/Hudiksvall.10  
 
Andelarna med kortare högskoleutbildningar har däremot ökat något långsammare 
i kommunerna runt Högskolan Väst än i jämförelsekommunerna som saknar högs-
kola men skillnaden är mycket liten.  
 
Här tål att påpekas att det i Västervik sedan många år bedrivs utlokaliserad och 
distansbaserad utbildning från Högskolan Väst och andra lärosäten. I Söderhamn 
bedrivs på motsvarande sätt utbildning från bl.a. Högskolan i Gävle. 
 

2.3 Utbildningsnivån i den sysselsatta dagbefolk-
ningen 

Ett av huvudsyftena med att etablera en högskola i en region är att höja utbild-
ningsnivån bland den arbetande befolkningen. Därför finns det skäl att studera hur 
utbildningsnivån utvecklats bland de som faktiskt arbetar  i Fyrbodal oavsett om de 
bor där eller inte. 
 
Tabell 2.2 Andel av den sysselsatta dagbefolkningen (25-64 år) med högsko-
leutbildning i Fyrbodal och riket 1993 och 2013, procent 

År Trollhättan,  
Uddevalla 
och Väners-
borg 

Fyrbodal Göteborg Västra 
Götaland 
exkl Gö-
teborg 

Västra 
Götaland 

Riket 

1993 26,2 22,6 33,6 23,3 27,1 27,8 

2013 38,8 32,6 52,9 36,4 43,3 43,1 

Skillnad 
1993 - 
2013 

+12,6 +10,0 +19,3 13,1 +16,2 +15,3 

   

Källa: SCB, RAMS 

Anm: Inkluderar eftergymnasiala utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildningar. 

 

10 Utvecklingen är ungefär densamma även bland den yngre halvan av den arbetsföra be-
folkningen (25-44 år). Andelen högskoleutbildade i åldern 25-44 år har ökat med 15,4 pro-
centenheter i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, med 14,6 procentenheter i Oskars-
hamn och Västervik och 14,0 procentenheter i Söderhamn och Hudiksvall. 
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Tabell 2.2 visar hur andelen högskoleutbildade förändrats i den sysselsatta dagbe-
folkningen i mellan 1993 och 2013. Den sysselsatta dagbefolkningen är de perso-
ner som arbetar i regionen, dvs både bosatta och inpendlare. Andelen högskoleut-
bildade i den arbetande dagbefolkningen i såväl Fyrbodal som i kommunerna 
närmast Högskolan Väst är högre än i den arbetsföra befolkningen men den har 
ökat långsammare än i riket och länet under perioden.  
 
Tabell 2.3 Andel högskoleutbildade i den arbetande dagbefolkningen 
(25-64 år) i Fyrbodal samt runt Oskarshamn och Söderhamn 1993 
och 2013, procent 

År Fyrbodal Oskarshamn 
m.fl. 

Söderhamn m.fl. 

1993 22,6 19,3 19,3 
2013 32,6 27,9 25,8 
Skillnad 1993 - 2013 +10,0 +8,7 +6,5 
Källa: SCB, RAMS 

Anm: Inkluderar eftergymnasiala utbildningar kortare och längre än tre år samt forskarutbildningar. 

 
Om man jämför den sysselsatta dagbefolkningen i Fyrbodal och de två andra om-
rådena utan högskola ser man en något större skillnad. Utbildningsnivån i den arbe-
tande befolkningen var högre i Fyrbodal i början av 1990-talet och har ökat snabb-
bare under perioden. Trenden är ännu tydligare om man enbart studerar de tre 
närmaste kommunerna runt Högskolan Väst. Under den tid som Högskolan Väst 
har funnits har efterfrågan på utbildad arbetskraft i Fyrbodal ökat snabbare än i 
jämförelseområdena som saknar en egen högskola. En del av den efterfrågan har 
täckts med inpendlare. 
 
Tabell 2.4 Andel högskoleutbildade i den förvärvsarbetande dagbe-
folkningen (25-64 år) i några kommuner 1993 och 2013, procent 

År Trollhättan, Udde-
valla och Väners-
borg 

Oskarshamn 
och Västervik 

Söderhamn och 
Hudiksvall 

1993 26,2 21,1 20,6 
2013 38,8 30,6 28,9 
Skillnad 1993 - 2013 +12,6 +9,5 +8,3 
Källa: SCB, RAMS  Anm: Inkluderar eftergymnasiala utbildningar kortare och längre än tre år samt 

forskarutbildningar. 
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2.4 Övergångar från gymnasium till högskola 
Utbyggnaden av högskolorna har inneburit att fler ungdomar går vidare från gym-
nasiet till högre utbildning.  Diagram 2.4 visar att sannolikheten att gymnasieung-
domar från Fyrbodal ska börja högskolestudier inom tre år har ökat sedan 1991. 
Ökningen är dock lite mindre än i riket och länet. I kommunerna runt Högskolan 
Väst går fler ungdomar vidare till högskolan efter gymnasiet än i övriga Fyrbodal. 
 
Diagram 2.4 Avgångna från gymnasieskolan som börjat en högskole-
utbildning inom tre år i Fyrbodal, Västra Götaland och riket, av-
gångsår 1991 – 2011  
 

 
Källa: SCB, utbildnings- och forskningsstatistik 

Anm: Högskoleutbildning avser enbart högskola och universitet. 

 
Övergångarna från gymnasieskolan till högskolan inom tre år ökade gradvis under 
hela 1990-talet och nådde sin högsta nivå runt år 2000 i såväl riket som Fyrbodal. 
Därefter har övergångarna minskat något.  
 
Diagram 2.5 visar övergångarna från gymnasium till högskola i Fyrbodal samt i 
Oskarshamns- och Söderhamnsområdet.  Övergångsfrekvensen från gymnasium till 
högskola inom tre år har ökat ungefär lika mycket i alla tre områdena sedan 1991. 
Ökningen har varit en aning mindre i Fyrbodal än i de två andra områdena. I såväl 
Oskarshamns- och Söderhamnsområdet var övergångarna från gymnasium till hög-
skola inom tre år som högst runt år 2000. 
 
  

15

20

25

30

35

40

45

50

1991 1996 2001 2004 2006 2011

Trollhättan,  Uddevalla
och Vänersborg

Fyrbodal

Västra  Götaland

Riket

21 

 



Diagram 2.5 Avgångna från gymnasieskolan 1991 – 2011 som börjat 
en högskoleutbildning inom tre år i olika delregioner, procent 
 

 
Källa: SCB, utbildnings- och forskningsstatistik 

Anm: Högskoleutbildning avser enbart högskola och universitet. 

 
 
Andelen ungdomar som påbörjar en högskoleutbildning efter gymnasiet skiljer sig 
mycket åt inom Fyrbodal. I Trollhättan och Åmål var övergångarna från gymna-
sium till högskola 2014 högre än i riket. I andra kommuner i Fyrbodal var över-
gångarna betydligt lägre (se tabell 2.5). 
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Tabell 2.5 Andel av kvinnor och män som påbörjat en högskoleut-
bildning senast vid 24 års ålder 2014. Procent. 
Kommun Andel  

Bengtsfors 40,6 

Dals-Ed 33,7 

Färgelanda 45,2 

Mellerud 26,2 

Munkedal 33,3 

Lysekil 42,1 

Orust 35,2 

Sotenäs 38,8 

Strömstad 37,6 

Tanum 36,0 

Trollhättan 46,3 

Uddevalla 41,0 

Vänersborg 42,8 

Åmål 46,0 

Riket 43,7 
Källa: UKÄ, rekrytering till högre utbildning.  
Anm: Siffrorna för Dals-Ed, Färgelanda och Sotenäs bygger på färre än 100 ungdomar och ska  tolkas 
försiktigt. 

2.5 Varifrån kommer studenterna? 
I Tabell 2.6 och 2.7 redovisas från vilka län och från vilka delar av Västra Götaland 
som nybörjarna vid Högskolan Väst rekryteras.11  
 
Högskolan Väst har över tiden rekryterat en växande andel av sina studenter utan-
för Västra Götaland. Under de senaste tio åren har andelen nybörjarstudenter som 
rekryterats utanför länet ökat från en knapp fjärdedel till nästan hälften. Antalet 
nybörjarstudenter vid Högskolan Väst har dock mer än fördubblats under samma 
period så antalet nybörjare från Västra Götaland var större läsåret 2013/14 än 
2004/05. Andelen nybörjarstudenter från grannregionerna Halland och Värmland 
har minskat något under perioden även om antalet studenter har vuxit.   
 
En delförklaring till den stora andelen studenter som rekryterats utanför Västra Gö-
taland är att Högskolan Väst erbjuder nätbaserade kurser på distans till studerande 

11 Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ställer också samman rekryteringsstatistik till högsko-
lor för studenter under 35 års ålder. 
https://www.uka.se/statistikuppfoljning/statistikdatabasomhogskolan/regionalrekrytering.4.
575a959a141925e81d1256a.html 
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från hela landet.  Cirka 600 helårsstudenter läser dessa nätbaserade distanskurser 
varje år. Av dem kommer ca 400 utanför Västra Götaland.12  
 
 
Tabell 2.6 Rekrytering av nybörjarstudenter till Högsko-
lan Väst från olika län i landet. Andel i procent. 

Län Läsår Läsår Läsår 
 2004/05 2009/10 2013/14 
Västra Götaland 76,8 65,1 54,4 
Stockholm 2,4 7,4 12,9 
Skåne 1,8 4,4 6,4 
Östergötland 1,6 2,1 2,6 
Halland 3,0 3,4 2,3 
Uppsala 0,5 1,5 2,1 
Örebro 0,8 0,9 1,9 
Västmanland 0,4 0,7 1,8 
Jönköping 1,4 1,8 1,7 
Värmland 1,7 1,4 1,4 
Södermanland 1,3 1,5 1,3 
Dalarna 0,5 0,5 1,3 
Västerbotten 0,2 0,6 1,2 
Kalmar 3,9 1,6 1,0 
Blekinge 0 0,8 1,0 
Gävleborg 0,3 0,4 1,0 
Västernorrland 0,2 0,6 0,8 
Norrbotten 0,3 0,5 0,7 
Jämtland 0 0,4 0,4 
Kronoberg 0,5 0,5 0,5 
Gotland 0 0,3 0,3 
Okänt 2,0 3,7 3,1 
Total andel 100 100 100 
Totalt antal 2 127 4 406 4 609 
Källa: SCB, utbildningsstatistik 
Anm: Med nybörjare avses studenter som för första gången studerar vid Högskolan 
Väst. Med län avses det län de var folkbokförda i den 1 januari det år studierna på-
börjades. 

  

12 Uppgifter från Högskolans Västs rektorsstab. 
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Tabell 2.7 Rekrytering till Högskolan Väst från Västra 
Götaland. Andel i procent 

Rekryteringsbas Läsår Läsår Läsår 
 2004/05 2009/10 2013/14 
Fyrbodal 37,3 29,1 19,8 
Varav:    

Trollhättan 11,7 10,9 6,7 
Uddevalla 8,9 6,4 4,0 

Vänersborg 7,0 5,0 3,9 
Övriga Fyrbodal 9,7 6,8 5,1 

Göteborg 13,4 12,5 16,9 
Övriga Västra 
Götaland 

26,1 23,5 17,7 

Övriga Riket 21,2 31,2 42,5 
Okänt 2,0 3,7 3,1 
Total andel 100 100 100 
Totalt antal 2 127 4 406 4 609 
Källa: SCB utbildningsstatistik 
Anm: Nybörjare på Högskolan Väst sorterade utifrån var de var folkbokförda 
den 1 jan året de började studierna. Med nybörjare avses studenter som för 
första gången studerar vid Högskolan Väst. Med kommun eller län avses den 
kommun eller det län de var folkbokförda i den 1 jan det år studierna påbörja-
des. 

 
Av tabell 2.7 framgår tydligt att Högskolan Väst alltmer rekryterar studenter utan-
för det närmaste geografiska upptagningsområdet. Kommunerna i Fyrbodal står 
numera bara för 20 procent av de nya studenterna varav de tre närmaste kommu-
nerna står för 15 procent. Eftersom Högskolan byggts ut under perioden så har 
dock antalet nya studenter från Fyrbodal ökat från strax under 800 om året till drygt 
900 om året under perioden. En större andel av de nya studenterna kommer från 
Göteborg och andelen nya studenter från kommuner utanför Västra Götaland har 
fördubblats under perioden. 

2.6 Flyttar studenterna efter examen eller stannar de 
kvar? 

Om en högskola ska bidra till att höja utbildningsnivån i befolkningen i regionen  
är det viktigt att studenterna stannar kvar efter examen. Av tabell 2.8 framgår att 86 
procent av de som tog examen från Högskolan Väst under läsåret 2012/2013 bodde 
kvar i Västra Götalands län två år senare. 48 procent av de som tog examen 
2012/13 bodde kvar i Fyrbodal och 37 procent bodde kvar i någon av de tre kom-
munerna runt Högskolan Väst två år efter examen.  
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Läsåret 2012/2013 fick befolkningen i Fyrbodal ett tillskott på 486 högskoleutbil-
dade från Högskolan Väst som stannade i regionen i minst två år.  Huvudddelen av 
dessa – 410 personer – bodde i Fyrbodal innan de började studera vid Högskolan 
Väst. De övriga 76 hade flyttat till Fyrbodal för att studera vid Högskolan Väst. 13  
 
Av de tre årskullar som tagit examen under åren som redovisas i tabell 2.8 har i 
genomsnitt knappt 7 procent flyttat till Fyrbodal för att studera på Högskolan Väst 
och sedan stannat kvar minst två år efter examen. De utgör ett tydligt tillskott av 
högskoleutbildade till befolkningen i Fyrbodal som inte hade skett utan Högskolan 
Väst. Dessa tillskott av högutbildade personer har inkluderats i modellberäkningen 
över Högskolan Västs effekter på sysselsättning och produktion i Fyrbodal (se ka-
pitel 3). 
 
Andelen kvarboende i Fyrbodal har minskat något över tiden, vilket är naturligt 
med tanke på att en allt större del av studenterna rekryterats utanför Fyrbodal. Sta-
tistiken tillåter bara att man följer studenterna två år efter examen.  
 
Tabell 2.8 Var studenter från Högskolan Väst bor två år efter sin exa-
men från grundutbildningen. Procent 

 Examensår Examensår Examensår 
 2004/05 2009/10 2012/2013 
Fyrbodal 54,2 49,5 48,0 
Varav:    

Trollhättan 17,1 17,7 18,6 
Uddevalla 11,7 9,9 9,6 

Vänersborg 11,7 8,8 8,7 
Övriga Fyrbodal 13,7 13,1 11,1 

Göteborg 12,0 13,0 16,1 
Övriga Västra Gö-
taland 

22,8 21,6 21,7 

Övriga Riket 10,8 12,1 12,4 
Okänt 0,2 3,8 1,8 
Total andel 100 100 100 
Totalt antal 836 891 1 012 
Källa: SCB, utbildningsstatistik 
Anm: Tabellen ovan gäller antalet studenter som tagit examen. En person kan ta flera examina. Därför 
skiljer sig siffrorna i denna tabell från siffrorna i tabell. 
 

13 År 2009/10 tillfördes befolkningen i Fyrbodal 441 högskoleutbildade som stannade i 
minst två år. 375 av dem bodde i Fyrbodal innan studierna och 66 hade flyttat dit för att 
studera. År 2004/05 tillfördes befolkningen 453 högskoleutbildade som stannade i minst två 
år. 408 av dem bodde i Fyrbodal innan studierna och 45 hade flyttat dit för att studera. 
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3 Högskolan Väst effekt på sysselsätt-
ning och regionalekonomi i Fyrbodal 

3.1 Inledning 
WSP Analys & Strategi har genomfört en studie av den betydelse Högskolan Väst 
har haft på regionen Fyrbodal. Studien har genomförts med en modellbaserad 
kontrafaktisk ansats där en utveckling utan Högskolan Väst har simulerats. Detta 
medför att både den direkta effekten i form av sysselsättning och BRP som genere-
ras av högskolan och den indirekta effekten som är kopplad till högskolan har kun-
nat beräknas. Den indirekta effekten omfattar både verksamheter som har en relat-
ion till högskolan i form av leverantörer, underentreprenörer och kunder, och de 
jobb som uppstår genom den större ekonomi som sysselsättningen vid högskolan 
bidrar till, genom fler jobb i t.ex. handel, närservice och offentlig sektor. 

Modellbaserad analys 

För beräkningarna har modellverktyget rAps (regionalt Analys- och prognossy-
stem) använts. rAps är ett verktyg för att göra olika typer av prognoser och ana-
lyser av bland annat befolkning, arbetsmarknad och ekonomi för kommuner, del-
regioner eller län.14 Modellen arbetar med detaljerade data; exempelvis är befolk-
ningen indelad efter ålder, kön, födelseland och utbildning; produktionen är uppde-
lad på 49 branscher, och arbetskraftsefterfrågan är specificerad efter utbildnings-
bakgrund.  
 
Modellen är uppbyggd från samband både på kommunal och regional nivå, och 
består av fem delmodeller:  
(1) Befolkning, 
(2) Arbetsmarknad, 
(3) Regionalekonomi,  
(4) Bostadsmarknad, och 
(5) Eftermodell för kommuner. 
 
rAps-modellen drivs av efterfrågan riktad mot regionens produktionssystem i form 
av export, bruttoinvesteringar samt statlig och kommunal konsumtion och bygger i 
grunden på s.k. input-outputtabeller, som beskriver varuflöden mellan alla olika 
sektorer i ekonomin. Detta medför att det på ett detaljerat sätt går att analysera hur 
förändringar i en bransch påverkar andra branscher. Input- outputtabellerna grundar 
sig på Statistiska centralbyråns (SCB) nationalräkenskaper. Vid sidan av de efter-
frågesamband som redan finns i modellen är det möjligt att ta bort eller lägga till 

14 https://www.h5.scb.se/raps/pdf/InfobladrAps.pdf 
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nya efterfrågekomponenter, exempelvis för att återge den efterfrågan som en högs-
kola genererar. Direkta sysselsättningsförändringar i en bransch ger i modellen 
upphov till indirekta effekter, i form av underentreprenörer, varuleveranser och 
tjänster direkt kopplade till den aktuella branschen. Dessa indirekta effekter uppstår 
på grund av spridningseffekterna i ekonomin genom ökad efterfrågan på underleve-
rantörers varor och tjänster. De direkta och indirekta effekterna på sysselsättningen 
i regionen innebär i sin tur förändrade inkomster i regionen. De förändrade inkoms-
terna påverkar konsumtion och efterfrågan på varor och tjänster i regionen. Därmed 
uppstår även inducerade effekter på sysselsättning och BRP i regionen. 

Metodik 

För att genomföra en analys där den faktiska utvecklingen i Fyrbodal sedan början 
av 1990-talet jämförs med en alternativ utveckling utan högskola har en rAps-
analys genomförts där högskolans verksamhet har exkluderats. Skillnaden mellan 
den utveckling som därefter har estimerats utan högskoleverksamhet och den fak-
tiska utvecklingen i Fyrbodal enligt statistiken utgör den totala effekten som Högs-
kolan Väst har haft på regionen Fyrbodal.  
 
För att kunna genomföra en rAps-körning utan högskola har uppgifter om antalet 
årsarbetskrafter och lönekostnader vid högskolan för respektive år tagits fram från 
Högskolan Västs årsredovisningar. Andelen pendlare har beräknats utifrån uppgif-
ter från högskolan om de anställdas bostadsort.  
 
Från Högskolan Västs årsredovisningar har även uppgifter om antalet helårsstuden-
ter (exklusive studenter som studerar via distansutbildning) för respektive år tagits 
fram. Antalet helårsstudenter som studerar vid Högskolan Väst men som bor utan-
för Fyrbodal och därmed ”pendlar” in till Fyrbodal för sina studier har exkluderats 
från beräkningarna. Anledningen till detta är att deras konsumtion till största delen 
antas hamna utanför Fyrbodal. Antalet helårsstudenterna har därigenom reducerats 
med 5 procent för respektive år.15 Därefter har studenternas konsumtion och boen-

15 För att skatta hur stor andel av de studerande som ”pendlar” in till studier vid Högskolan 
Väst har uppgifter från SCB för tre olika år använts. Enligt Tabell 2.6 ovan har ca 12-17 
procent av Högskolan Västs studenter rekryterats från Göteborg under de senaste 10 åren. 
Dessa data baseras på antalet nybörjare och för att få fram uppgifter om antalet helårsstu-
denter som ”pendlar” har dessa data räknats om till helårsstudenter. Genom att använda 
relationen mellan antalet helårsstudenter och antalet registrerade individer i utbildning vid 
Högskolan Väst har antalet helårsstuderande nybörjare kunnat beräknats. Om samtliga ny-
börjarstudenter (omräknade till helårsstudenter) från Göteborg pendlar till sina studier vid 
Högskolan Väst beräknas mellan 3 och 6 procent av studenterna pendla. Det är inte helt 
rimligt att anta att samtliga nybörjarstudenter från Göteborg pendlar men samtidigt finns 
det studenter som läser sitt andra eller tredje år som också pendlar. Därför har antalet 
helårsstudenter minskats med 5 procent för respektive år. 
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dekonsumtion beräknats för respektive år utifrån uppgifter om årligt studiemedel 
för respektive år och uppgifter om hur stor andel studenterna spenderar på boende.  
 
Högskolan Väst har även genom studenterna haft en effekt på utbudet av arbets-
kraft i regionen. Detta genom studenter som rekryterats till Högskolan Väst från 
utanför Fyrbodal och som sedan bosatt sig i Fyrbodal. Med hjälp av statistik från 
SCB för tre olika år har denna s.k. kvarboendeandel kunnat skattats för hela peri-
oden. Enligt dessa beräkningar är knappt 7 procent av de examinerade från Högs-
kolan Väst personer som rekryterats till högskolan från utanför Fyrbodal och som 
två år efter examen bor kvar i Fyrbodal. Därmed har utbudet av arbetskraft reduce-
rats med detta antal för respektive år i beräkningarna för utvecklingen i Fyrbodal 
utan Högskolan Väst.  
 
Med hjälp av rAps är det av tekniska skäl inte möjligt att gå längre tillbaka än till 
år 1993. Därmed koncentreras analysen till effekterna för perioden 1993-2014, 
trots att Högskoleverksamhet inleddes redan 1990 i regionen. Av detta skäl un-
derskattar analysen de totala effekterna något även om verksamheten var relativt 
blygsam de första åren. Det går inte att särredovisa i vilka kommuner som effekter-
na har uppstått utan de effekter som beräknats och som redovisas i detta kapitel är 
hela regionens totala effekt. 
 
Högskolans direkta efterfrågeeffekter i form av högskolans sysselsättning och lö-
nekostnader i regionen utgör därmed indata till rAps. Med hjälp av rAps beräknas 
därefter de indirekta effekterna på sysselsättning och BRP i regionen.  
 
 

3.2 Effekter på sysselsättning 
Antalet sysselsatta mätt som årsarbetskrafter vid Högskolan Väst sedan år 1993 
redovisas av figuren nedan. År 1993 sysselsatte högskolan 69 personer och de sen-
aste åren har antalet sysselsatta varit kring 500 personer. Högskolan Väst svarar 
idag för nästan 0,5 procent av den totala sysselsättningen i regionen Fyrbodal. 
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Diagram 3.1 Antal sysselsatta (årsarbetskrafter) vid Högskolan Väst 
 

 
 
 
I Diagram 3.2 nedan redovisas faktisk sysselsatt dagbefolkning i Fyrbodal enligt 
SCB:s statistik (den övre kurvan) samt det antalet sysselsatta som Fyrbodal skulle 
haft om inte högskolan skulle ha existerat. Differensen mellan dessa kurvor utgör 
den totala sysselsättningseffekt som högskolan har haft på regionen under de två 
senaste decennierna.  
 
 
Diagram 3.2 Antal sysselsatta i Fyrbodal 1993-2014 enligt statistik och 
utan högskola  
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Den totala sysselsättningseffekten kan delas upp på direkta och indirekta effekter. 
De direkta sysselsättningseffekterna av Högskolan Väst är de direkt antal syssel-
satta vid högskolan, se diagram 3.1 ovan. Modellberäkningarna visar att ungefär 
1,5 gånger till berörs. Under de senaste åren har de ca 500 sysselsatta vid Högsko-
lan Väst genererat ytterligare drygt 750 sysselsatta i regionen Fyrbodal. Högskolan 
Väst har därmed under de senaste åren uppvisat en multiplikatoreffekt på ca 2,5.  
 
År 2014 var antalet sysselsatta vid högskolan 476 personer. Modellberäkningarna 
visar att om dessa sysselsättningstillfällen skulle tas bort skulle ytterligare 773 jobb 
försvinna försvinna i Fyrbodal som en följdeffekt. Sammantaget gav alltså högsko-
lans verksamhet upphov till totalt 1 249 arbetstillfällen, direkt och indirekt, i Fyr-
bodal under 2014. Därmed uppvisar högskolan en multiplikatoreffekt på 2,62 under 
år 2014. Med andra ord skulle drygt 1,5 jobb försvinna i indirekta effekter för varje 
jobb som försvinner vid Högskolan.  
 
Denna sysselsättningsmultiplikator är något högre än de högsta sysselsättningsmul-
tiplikatorer som beräknats i tidigare studier för andra högskolor och universitet. En 
förklaring till att multiplikatorn är hög förklaras av att Högskolan Väst har relativt 
många studenter per anställda. Det är med andra ord en undervisningstät högskola. 
Studenternas konsumtion är till största delen lokal och därmed uppstår sysselsätt-
ningseffekterna i regionen. 
 
 
Diagram 3.3 Direkt och indirekt sysselsättningseffekt av Högskolan 
Väst år 1993-2014 
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3.3 I vilka branscher uppstår de indirekta syssel-
sättningseffekterna? 

År 2013 sysselsatte Högskolan Väst 475 årsarbetskrafter direkt vid högskolan. 
Förutom dessa sysselsatta i den direkta verksamheten var ytterligare 769 (årsar-
betskarafter) sysselsatta indirekt till följd av högskolan. Dessa indirekta jobb utgörs 
av verksamheter som är kopplade till högskolan och studenterna i högskolan i form 
av leverantörer, underentreprenörer, kunder och servicenäringar. Dessutom bidrar 
studenter och anställda vid högskolan till en totalt sett större ekonomi, som ger 
upphov till ökad konsumtion inom t.ex. handel restauranger, offentlig och privat 
service. 
 
Enligt modellberäkningarna kan den största delen av den indirekta sysselsättningen 
lokaliseras till olika former av handel. Av de totalt 769 indirekta arbetsstillfällena 
som år 2013 tillkommit som en följd av Högskolan Väst kan drygt 280 kopplas till 
branschen handel. Den övriga indirekta sysselsättningen omfattar arbetstillfällen 
som uppstår genom högskolans bidrag till ekonomins storlek, främst inom offent-
liga tjänster som vård, skola och omsorg och inom byggindustri. Dessutom genere-
rar högskolans verksamhet även jobb inom exempelvis fastighetsförvaltning, före-
tagstjänster och delar av tillverkningsindustrin. Den indirekta sysselsättningen som 
en följd av Högskolan Väst redovisas för år 2013 i diagrammet nedan. 
 
 
Diagram 3.4 Indirekt sysselsättning kopplad till Högskolan Väst år 
2013 fördelat på bransch  
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3.4 Effekter på BRP 
Bruttoregionalprodukt (BRP) är motsvarigheten till BNP mätt från produktsidan, 
d.v.s. värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. I diagram 3.5 nedan 
redovisas utvecklingen av BRP enligt den faktiska utvecklingen och vad utfallet 
skulle ha varit utan Högskolan Väst. Modellberäkningarna visar att BRP skulle ha 
varit drygt 1 procent lägre i Fyrbodal år 2014 om högskolan inte fanns vilket mots-
varar ca 820 miljoner kronor. 
 
Diagram 3.5 BRP (miljoner kr) i Fyrbodal 1993-2014 enligt statistik och 
utan högskola 
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Faktaruta: Studenters extraarbete 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har uppskattat svenska studenters extraarbete 
med hjälp av en enkätstudie 2013. Svarsfrekvensen var relativt låg (39 procent) vilket 
innebär ett problem för resultatens tillförlitlighet. Enligt studien arbetade 56 procent 
av studenterna inte alls vid sidan av studierna medan 44 procent gjorde det. Den ge-
nomsnittliga arbetstiden för alla studenter (inklusive de som inte arbetade) var 21 
timmar per månad. I studien ingår studenter i alla åldrar, även studenter över 35 år där 
närmare 20 procent uppgav att man arbetade nästan heltid vid sidan av studierna. År 
2013 fanns det 4 328 helårsstudenter vid Högskolan Väst. Om CSN:s uppgifter om 
svenska stundenters extraarbete appliceras på antalet studenter vid Högskolan Väst 
för år 2013 innebär det att ca 540 årsarbetskrafter utgjordes av studenter.  

Källa: CSN (2014) Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013. Rapport 
2014:1. Centrala studiestödsnämnden 
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Av de totalt 820 miljoner kronor som högskolan påverkar BRP med kan drygt 330 
miljoner kronor tillskrivas en direkt effekt (lönekostnader) och ca 480 miljoner kan 
tillskrivas en indirekt effekt av högskolan (bl.a. studenters konsumtion och bo-
ende). Sett över hela perioden 1993-2014 har Högskolan Väst bidragit med drygt 
10 miljarder kronor (4,2 direkt och 5,9 indirekt) till Fyrbodals BRP vilket motsva-
rar nästan 0,8 procent av regionens totala BRP under hela perioden. 
 
 
Diagram 3.6 Direkt och indirekt BRP-effekt (miljoner kr) av Högskolan 
Väst år 1993-2014 
 

 
 
 

3.5 Effekter på befolkning 
Högskolan Väst har även haft en viss effekt på befolkningsutvecklingen i Fyrbodal. 
Befolkningen i Fyrbodal uppgick till nästan 264 000 personer år 2014. Beräkning-
arna visar på att befolkningen år 2014 skulle ha varit ca 950 personer lägre om inte 
högskolan skulle ha funnits. Det innebär att befolkningen i Fyrbodal skulle ha varit 
0,4 procent lägre utan högskolan. 
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Diagram 3.7 Befolkning i Fyrbodal 1993-2014 enligt statistik och utan 
högskola 
 

 
 
 

3.6 Avslutande kommentar 
Analysen har beräknat vilken effekt Högskolan Väst har haft på regionen Fyrbodal 
under de senaste två decennierna. Ingen alternativ sysselsättning har antagits för 
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kolan Väst har haft på regionen Fyrbodal beträffande sysselsättning och BRP sna-
rare än hur den faktiska utvecklingen skulle ha varit utan högskola. 
 
Resultaten från analysen visar att Högskolan Väst har haft en stor effekt på region-
en Fyrbodal avseende sysselsättning, BRP och befolkning. De antaganden som 
gjorts för att genomföra analysen är underbyggda med statistik från SCB och Hög-
skolan Västs årsredovisningar.  
 
Analysen har begränsats till perioden 1993-2014 vilket innebär att de totala effek-
terna underskattas något då högskoleverksamhet inleddes redan år 1990. Investe-
ringskostnader eller byggkostnader för campus-området eller studentbostäder har 
inte inkluderats i analysen vilket också bidrar till att effekterna underskattas något. 
Därutöver skattar inte modellen det produktivitetsbidrag som Högskolan Väst har 
bidragit med genom att slussa ut högre utbildad arbetskraft som bidragit till ökad 
produktivitet.  
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4 Högskolan Väst och företagandet i 
Fyrbodal 

4.1 Inledning 
Detta kapitel beskriver hur nyföretagandet utvecklats i Fyrbodal och Högskolan 
Västs påverkan och samarbete med näringslivet i form av företagsetableringar och 
avknoppningar. Högskolan Västs effekter på företagandet kommer att beskrivas 
kvalitativt genom en redogörelse av de samarbeten som funnits och finns mellan 
Högskolan Väst och näringslivet i Fyrbodalsregionen. 

4.2 Nyföretagande i Fyrbodal 
I diagram 4.1 nedan presenteras det allmänna nyföretagandet i Fyrbodalsregionen. 
Vad som framgår tydligt är att det finns ett starkt samband mellan det genomsnitt-
liga antalet nystartade företag 2007-2014 och antalet förvärvsarbetande dagsbe-
folkning. Exempelvis är Uddevalla och Trollhättan de kommuner som har störst 
genomsnittligt antal nya företag under den studerade perioden men också störst 
befolkningsunderlag. Den kommun med tredje flest nystartade företag är i sin tur 
Vänersborg som också har tredje störst befolkning o.s.v. Det genomsnittliga antalet 
nystartade företag för alla kommuner i regionen var 104. 
 
Om vi istället väljer att titta på antalet nystartade företag per 1000 genomsnittlig 
dagsbefolkning och kommun 2007-2013 skapas en något annorlunda bild. Nu är 
det istället Orust kommun som är den mest företagsamma i förhållande till befolk-
ningen följt av Tanum och Sotenäs. Minst företagsam är istället Trollhättans kom-
mun. I genomsnitt för hela Fyrbodalsregionen skapas ca 14 nya företag per 1000 
genomsnittlig dagbefolkning. 
 
Motsvarande analys på nationell nivå ger ett värde om ca 230 nystartade företag i 
genomsnitt per kommun 2007-2014 inklusive storstadsregionerna och ca 170 ny-
startade företag exklusive storstadsregionerna. Det är endast kommunerna Udde-
valla och Trollhättan som når upp till de nivåerna och sett över hela regionen kan 
det därmed anses att nyföretagandet är relativt lågt. Om man dock tittar på nyföre-
tagandet per 1000 dagbefolkning och kommun på nationell nivå jämfört med Fyr-
bodalsregionen i helhet är skillnaderna betydligt mindre. I genomsnitt skapas 15 
nya företag per 1 000 invånare i riket inklusive storstadsregionerna och 14 nya fö-
retag exklusive storstadsregionerna.  
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Diagram 4.1 Genomsnittligt antal nystartade företag per kommun i 
Fyrbodalsregionen 2007-2014 

 
Källa: Tillväxtanalys 

 
Diagram 4.2 Genomsnittligt antal nystartade företag per kommun i 
Fyrbodalsregionen 2007-2014 per 1000 genomsnittlig dagsbefolkning 
2007-2013 

 
Källa: Tillväxtanalys och rAps-RIS. 
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Vidare har utvecklingen av nystartade företag varit mycket positiv över tid, se dia-
gram 4.3. Antalet nystartade företag har ökat kraftigt, framförallt mellan perioden 
2009-2011. Denna utveckling följer dock den generella trenden i riket där det 
skedde ett stort tillskott av nystartade företag under denna period. Utvecklingen var 
dock betydligt starkare i Fyrbodalsregionen där antal nystartade företag ökade med 
36 procent mellan 2009 och 2011. Motsvarande utveckling i riket var endast 26 
procent, både exklusive och inklusive storstadsregionerna. Sett över hela perioden, 
2007-2014, hade dock Fyrbodalsregionen (22 procent) en något svagare tillväxt än 
riket (28 procent med storstadsregioner och 29 procent utan storstadsregioner) gäl-
lande antal nystartade företag på årsbasis. 
 
Diagram 4.3 Antal nystartade företag i Fyrbodalsregionen 2007-2014 

 
Källa: Tillväxtanalys 
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4.3 Samarbete mellan Högskolan Väst och närings-
livet 

En väsentlig struktureffekt som Högskolan Väst har haft på Fyrbodalregionen är de 
företagsetableringar, nyföretagande, avknoppningar och näringslivstillväxt som 
skett tack vare högskolans samarbete med näringslivet. Högskolan Väst har alltse-
dan etableringen haft en livaktig samverkan med både näringsliv och offentliga 
aktörer, inte minst genom den tidiga satsningen på Arbetsintegrerat lärande och alla 
studenters möjlighet att möta arbetslivet under utbildningen. På senare år har hög-
skolans forskningssamverkan med näringslivet både i och utanför den egna region-
en växt i betydelse och omfattning.  
 
I Vinnovas bedömning av hur svenska universitet och högskolor samverkar med 
det omgivande näringslivet rankas Högskolan Väst i toppskiktet tillsammans med 
bl.a. Lund Universitet, Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH och Högskolorna i 
Borås och Jönköping. 27 av Sveriges 36 högskolor och ingår i bedömningen.16 
 
Högskolan Väst utgör med sitt breda utbud av utbildningar också en viktig förut-
sättningsskapare för ett blomstrande näringsliv i regionen – bland annat genom den 
försörjning av kompetens inom välfärdsyrken (lärare, sjuksköterska, socialpedagog 
m.fl.) som högskolan bidrar med. Högskolan står också för viktiga insatser i form 
av fort- och vidareutbildning för näringslivet liksom mångfacetterad projektsam-
verkan med såväl tillverkningsindustri som tjänsteföretag.  
 
Högskolan Västs alumner bidrar också till näringslivsutvecklingen i Fyrbodal ge-
nom sitt egenföretagande. Högskolans Västs alumner har den högsta andelen reg-
ionalt entreprenörskap i landet tillsammans med alumnerna från Högskolan i Kris-
tianstad (Wennberg, 2015). 

Innovatum 

En viktig knutpunkt för näringslivsutvecklingen i Fyrbodalregionen är Innovatum, 
ett utvecklingscentrum som arbetar med att bredda och stärka näringslivet i områ-
det. Uppgiften är att utveckla samverkan mellan kommunerna, högskolan och indu-
strin för att attrahera och behålla kompetens i regionen.  

16 http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/pressreleases/hoegskolan-vaest-faar-
hoegsta-betyg-foer-samverkan-enligt-vinnova-
1245212?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=
pressrelease 
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Produktionsteknik Väst / Produktionstekniskt Centrum 

Ett starkt exempel på en central samverkansplattform är Produktionstekniskt Cent-
rum (PTC) som är en produkt av Högskolan Västs samverkan med den högtek-
nologiska tillverkningsindustrin. PTC är lokaliserat till Innovatumområdet, drivs 
gemensamt och är grundat av Innovatum, Högskolan Väst, Saab Automobile och 
GKN Aerospace (tidigare Volvo Aero).  
 
PTC kan beskrivas som en sammanhållen FoU-miljö för internationell spetskompe-
tens dit parterna lokaliserar kompetens och utrustning för gemensam användning i 
forsknings- och utvecklingsarbetet. Resultatet är ett mycket välutrustat verkstads-
tekniskt laboratorium som utgör en långt större utrustningspark än vad någon av 
parterna individuellt skulle ha kapacitet till.  
 
Högskolan Västs forskningsmiljö, Produktionsteknik Väst (PTV), är den volym-
mässigt stora andelen verksamma inom PTC, och består av ca 50 forskare med in-
riktning mot framförallt produktionsprocesser inom verkstadsindustrin. Det flesta 
projekt syftar mot grön teknik, något som innebär att man minskar belastningen på 
miljön genom att förändra produktionsprocesserna så att man kan bygga bilar och 
flygplan som väger mindre. PTV är vidare uppdelat i fyra olika undergrupper med 
inriktning mot flexibel industriell automation, skärande bearbetning och formning, 
svetsning samt termisk sprutning. Utmärkande för PTV är forskarnas nära samar-
bete med industrin.  
 
Högskolan Väst hade tidigt flera direkta kopplingar till GKN (tidigare Volvo Aero) 
då man hjälpte till med utbildningskompetens i form av lärare till en intern utbild-
ning om 2 år vid GKN, en form av delingenjörsexamen. Även många anställda och 
gymnasieelever vid GKNs gymnasieskola vidareutbildade sig via Högskolan Västs 
Co-op utbildningar. Dessa samarbeten uppmärksammades tidigt som något positivt 
och var en viktig förutsättning för industrin och högskolans utveckling i regionen.  
 
Forskningen som genomförs inom PTV är till största delen externt finansierad. 
Bland de externa finansiärerna märks särskilt KK-stiftelsen, Vinnova och EU. 
Nästa steg för PTV är arbetet för att Högskolan Väst skall bli en verifierad KK-
miljö, något som innebär väsentligt höjt forskningsbidrag samt att högskolan ges 
utökade möjligheter att internt prioritera vilka projekt som skall finansieras. Sam-
mantaget kan KK-miljösatsningen ge goda möjligheter att expandera forskningen 
ytterligare (intervju med Bengt-Olof Elfström vetenskaplig rådgivare vid Högsko-
lan Väst samt KK-stiftelsen).   
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Inkubatorn 
Vid Innovatum finns också en företagsinkubator. Inkubatorns verksamhet ska 
främja entreprenöriell aktivitet och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt 
och lönsamhet. Inkubatorn vänder sig till forskare, studenter och alumner från 
Högskolan Väst, men även till personer i det befintliga näringslivet. 
 
Inkubatorn är en plats där personer med nytänkande idéer får möjlighet att driva 
sitt företag under de första åren av utvecklingen. Där kan företaget få specialanpas-
sat stöd genom rådgivning och coachning, tillgång till kompetens inom t.ex. eko-
nomi och juridik, samt tillgång till nätverk och hjälp att hitta vägar till olika typer 
av finansiering. Inkubatorn erbjuder också en kontorsmiljö där ytterligare nätverk 
kan byggas med andra människor i samma situation. Idag har cirka 20 företag plats 
i Inkubatorn och representerar branscher inom webb, app, visualisering, design, 
musik, film, energi/miljöteknik, produktionsteknik, media m.m. 
 
I Tabell 4.1 nedan presenteras statistik över fördelningen av de idébärare som varit 
i kontakt med Inkubatorn via personligt möte 2012-2014. Majoriteten består av 
enskilda innovatörer och entreprenörer (72 procent) snarare än personer med ur-
sprung ur akademin (endast 16 procent).17 
  

17 Vad som dock bör tas med i beaktandet är att många företag kanske väljer att inte an-
vända sig av en företagskuvös eller inkubator och istället väljer att starta företag på egen 
hand. 

Faktaruta: Högskolan Väst bidrar till bättre flygmotorer 

Utbytet av kunskap och produktionsprocesser inom PTV gav GKN möjligheten att 
själva utveckla och framställa nya produktkoncept av motordelar till flygplan med 
ökat eget förädlingsvärde, jämfört med att beställa dessa från en underleverantör i 
USA. Dessa koncept sänkte dessutom kostnaden och vikten på komponenten och 
därmed erhölls ökad konkurrenskraft för företaget. Resultatet blev också högre effek-
tivitet i produktionsprocessen samt ett ökat förädlingsvärde inom regionen. Konceptet 
skapade dessutom behov av logistiska lösningar i form av leverantörer i Sverige. 
Dessa underleverantörer är oftast mindre och drivs av Co-op studenter från Högsko-
lan Väst samt i viss mån av personal som tidigare varit anställda hos GKN. Samar-
betet skapade i detta exempel därmed både ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning 
och företagsetableringar. 
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Tabell 4.1 Fördelning av idébärare 2012-2014, Inkubatorn 
År 2012 2013 2014 Medelvärde Andelar 

Antal utvärderade idéer 47 47 42 45  

Antal kvinnor 7 11 12 10 22% 

Antal män 

 

40 36 30 35 78% 

Svensk härkomst 34 42 29 35 77% 

Utländsk härkomst 

 

13 5 13 10 23% 

Ursprung Akademi 11 3 8 7 16% 

Ursprung Näringsliv 7 7 2 5 12% 

Ursprung Offentlig sektor 0 0 0 0 0% 

Ursprung Enskild Innovatör/Entreprenör 29 37 32 33 72% 

 
I Tabell 4.2 presenteras nyckeltal för verksamma Incubator Business Objects 
(IBO), d.v.s. idéer och företag som har erbjudits och tagit en plats i Inkubatorn. Nu 
förändras bilden jämfört med idéstadiet gällande företagens ursprung som presente-
rades i Tabell 4.1. Andelen verksamma bolag i Inkubatorn med ursprung ur aka-
demin står nu för 44 procent av verksamheten. Det är en markant skillnad mot de 
16 procent vi såg i Tabell 1. Det är också mest troligt en återspegling av den kvalité 
som verksamheter med rötter i akademin har.  
 
I Trollhättan ligger också Film Väst som ägs av Västra Götalandsregionen och eta-
blerades som ett svar på den strukturförändring som skedde i regionen. En tydlig 
effekt av detta är att många av de bolagsbildningar som skett via Inkubatorn har 
kommit från Högskolan Västs utbildningar inom bl.a. filmproduktion, animation, 
digitala media, m.fl. Det syns även i branschfördelningen i Tabell 2 där den näst 
största branschen består av Media/Kreativ näring.  
 
Den största branschen är dock Fordon. Detta är mest troligt en reflektion av Saabs 
fordonstillverkning som tidigare fanns i regionen och som nu har lags ner. Det 
ledde till att många av de personer som tidigare varit anställda hos Saab valde att 
starta egna företag istället.  
 
Av Tabell 4.2 framgår att ca 233 personer finns anställda hos de 23 företagen som i 
snitt varit verksamma mellan 2012 och 2014. De flesta anställda är män med 
svensk härkomst, likaså gäller ägandeskapet. Den totala omsättningen var i genom-
snitt totalt 223 miljoner och lönesumman uppgick till 119 miljoner (intervju med 
Dan-Erik Palm, chef för Inkubatorn på Innovatums teknikpark).  
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Tabell 4.2. Nyckeltal för verksamma Incubator Business Objects (IBO) 
2012-2014, Inkubatorn 
År 2012 2013 2014 Medelvärde Andelar 

Antal nya IBO 16 4 9 10  

Antal verksamma IBO 

 

24 24 20 23  

Antal anställda totalt IBO 173 272 253 233  

Anställda kvinnor 15 36 28.5 27 11% 

Anställda män 158 236 224.5 206 89% 

Anställda svensk härkomst 159 251 227 212 91% 

Anställda utländsk härkomst 

 

14 21 26 20 9% 

Totalt Omsättning (MKR) 102 284 282 223  

Totalt Lön (MKR) 75 129 152 119  

Totalt Källskatt (MKR) 

 

24 41 49 38  

Ägare (kvinnor) 8 3 4 5 16% 

Ägare (män) 

 

44 16 16 25 84% 

Ursprung Akademi 13 10 5 9 44% 

Ursprung Näringsliv 7 5 5 6 27% 

Ursprung Offentlig sektor 0 1 0 0 2% 

Ursprung Enskild Innova-
tör/Entreprenör 

 

4 3 10 6 27% 

Bransch Fordon 7 8 4 6 30% 

Bransch Media/Kreativ Näring 8 4 5 6 27% 

Bransch Tillverk-
ning/Produktionsteknik 

4 2 2 3 13% 

Bransch Clean Tech 5 2 2 3 14% 

Bransch ICT/Övrigt 0 3 7 3 16% 

 

Projektarenan och ATC 
Innovatum innehåller även den så kallade Projektarenan där utvecklingsprojekt på 
regional, nationell och EU/internationell nivå drivs, ibland med Högskolan Västs 
aktiva medverkan. Projektarenan är till för att sammanlänka olika företag i gemen-
samma projekt och därmed kunna nyttja varandras kompetens och tillgångar på ett 
sätt som är gynnsamt för alla parter. Fokusområdena är förnybar energi, hållbara 
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transporter, gröna näringar, hållbar produktion och kreativ näring. Kontinuerligt 
pågår 40 utvecklingsprojekt vilka omsätter cirka 200 miljoner kronor. Projekta-
renan består både av fysiska resurser och av en stödjande organisation.  

Studentföretag, Drivhuset 

Inom Högskolan Västs lokaler finns också Stiftelsen Drivhuset. Drivhuset är en 
ekonomisk förening med fjorton medlemmar runt om i landet där ett av dessa kon-
tor är lokaliserat i Trollhättan.  
 
Drivhusets uppgift är att via ett högskolenära arbete skapa förutsättningar för nya 
entreprenörer (främst studenter och nyexaminerade) att starta och driva företag. 
Detta sker genom att erbjuda vägledning (idéförverkligande, affärsrådgivning, 
mm), utbildning (kurser och workshops) samt en kreativ kontorsmiljö (nätverks-
byggande).  
 
Drivhuset arbetar inåt mot utbildningarna, via föreläsningar kring affärsrådgivning 
och entreprenörskap. Dock varierar dess inblandning beroende på program och ut-
bildning. Samarbetet utarbetas tillsammans med lärare och programansvariga för 
att passa in i respektive utbildnings utformning. Drivhuset anordnar också inspirat-
ionsaktiviteter, starta-eget-utbildningar samt ett antal olika öppna event.  
 

Diagram 4.4 Attitydundersökning entreprenörskap 2012/13, Drivhuset.  

Källa: Drivhuset Attityd 12/13.  

Studenter på Högskolan Väst ligger något över nationell nivå vad gäller andel stu-
denter som har en idé de skulle vilja förverkliga via eget företagande. 
 
De företag som faktiskt etablerar sig via Drivhuset har en hög överlevnadsgrad. 
Drivhuset genomför var tredje år en uppföljningsstudie gällande utvecklingen hos 
hjälpta företag. Den senaste undersökningen genomfördes 2013, då gällande före-
tag som startades under 2010. Överlevnadsgraden var ca 70 procent. Genomsnitts-
omsättningen motsvarade ca 500 tkr och medianomsättningen var ca 150-200 tkr 
årligen. Dock var det få personer som jobbade som entreprenörer på heltid och fö-
retagen var oftast små. 
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Nedan, i Tabell 4.3, presenteras data över de företag som nyttjat Drivhusets tjänster 
2001-2015 som har en bakgrund inom akademin, specifikt Högskolan Väst. Totalt 
var det 193 företag som använde sig av Drivhusets tjänster under perioden, något 
som motsvarade ca 50 procent av totalt antal företag hos Drivhuset i Trollhättan. 
Av dessa var vid mättillfället 97 företag aktiva, ca 50 procent. 103 av de 193 före-
tagen, ca 53 procent, hade även en koppling till den utbildning som studerades vid 
högskolan.  
Tabellen redovisar också de fem främsta platserna för lokalisering av Drivhusets 
företag. Nästan hälften av företagen är lokaliserade i Trollhättan, 42 procent . Om 
även Uddevalla och Vänersborg inkluderas, uppgår denna andel till 56 procent. 
 
Tabell 4.3 Fördelning av studentbolag 2001-2014, Drivhuset 

Studentbolag: 193* 

 Aktiva: 97 

 Kopplingar till utbildning: 103 

    Lokalisering** Antal Andelar 

Trollhättan 82 42% 

Göteborg 26 13% 

Uddevalla 16 8% 

Vänersborg 12 6% 

Stockholm 7 4% 

   Omsättning, tkr*** Antal Andelar 

0-199 49 72% 

200-999 8 12% 

1000- 11 16% 

   

Antal anställda: 37  

Not: 
*193 motsvarar totalt antal företag efter kontroll av dubbletter. 
**Endast de fem främsta platserna för lokalisering redovisas. 
*** Omsättningen är uppdelad i betydligt noggrannare grupper i originaldatasetet  

 
Över två tredjedelar av företagen hade relativt låg omsättning, 0-199 tkr. Det var 
dock få företag som valde att svara på denna uppgift, endast 68 företag men alla 
dessa var aktiva. Om vi dock tilldelar fördelningen av omsättningen för responde-
rade företag på de resterande aktiva företag som inte uppgav någon omsättning 
uppgår den totala omsättningen till närmare 40 miljoner SEK. De aktiva företag 
som svarade på enkäten hade 37 personer anställda förutom företagaren själv. Om 
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man antar att alla aktiva företag hade lika många anställda blir summan 50 an-
ställda (intervju med Emelie Antonson, personalchef och projektledare vid Drivhu-
set på Högskolan Väst). 
 
De som studerat vid Högskolan Väst och startar företag gör det i första hand i reg-
ionen. En studie över personer som studerat på svenska universitet och högskolor 
2002 - 2006 visade att 85 procent av de företag som startades av före detta studen-
ter från Högskolan Väst fanns i Västra Götaland. Bara före detta studenter från 
Högskolan i Kristinanstad hade en lika hög andel nystartade företag i hemlänet 
(Wennberg, 2015). 

Avknoppningar 

Till sist inkluderar denna rapport en undersökning av specifika exempel på företag 
som är avknoppningar av forskningsresultat eller som har en direkt koppling till 
Högskolan Väst via utbildning. Totalt sett undersöktes sex stycken responderade 
bolag som alla var konsultföretag; detta inom IT/IP, organisation och projektled-
ning, termisk sprutning, teknisk provning, film- och TV-produktion samt mätsy-
stem. 
 
Den huvudsakliga anledningen till att bilda företaget var att utveckla, nyttiggöra 
och tillämpa forskningsresultat. Det var även så att tjänsten/produkten efterfrågades 
av omgivningen. Omsättningen för dessa företag varierade mellan 50 000 och 1,5 
miljoner kr årligen. Den genomsnittliga omsättningen motsvarade ca 600 000 kr. 
Företagen hade också mycket få anställda och endast vid specifika projekt kunde 
ytterligare personal kopplas på. Inkluderat grundarna uppgick genomsnittligt antal 
anställda till ca 2,5 per företag. 
 
Fyra av sex av företagen är lokaliserade i Trollhättan där tre av dessa har koppling-
ar till Innovatum 
 
Resterande två företag är lokaliserade i Göteborg. I fem av sex av företagen är 
grundarna anställda vid Högskolan Väst och verksamheten tar avstamp i forsk-
ningsresultat. I det sjätte företaget, mediaproduktion, har grundaren studerat film-
produktionsprogrammet vid Högskolan Väst. Den främsta anledningen till företa-
gens lokalisering var att grundarna var bosatta i regionen vilket således också kan 
kopplas till PTC gällande de produktionstekniska företagen.  
 
Gällande mediaproduktionsföretaget (som är lokaliserat i Göteborg) så var det när-
heten till kund som styrde. Att vara lokaliserad i Göteborg, istället för Trollhättan, 
ger tillgänglighet till ett stort kundunderlag samt närhet till Oslo, Stockholm och 
Köpenhamn. Hade verksamhet- en mer varit inriktad mot spelfilm hade den dock 
legat kvar i Trollhättan på grund av Film Väst.  
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Generellt är den indirekta effekten i regionen, d.v.s. omsättning och anställning hos 
underleverantörer till följd av avknoppningarna, liten men den har framtida möjlig 
potential enligt de responderande företagen. De kopplingar som finns idag till un-
derleverantörer är dock främst mot Göteborgsregionen där kompetensen och kon-
taktytorna är större. 
 
Generellt opererar de flesta av företagen på en nationell och internationell arena. 
Trots detta är det en hel del av slutprodukterna som kvarstår i Fyrbodalregionen. 
Exempelvis via offentliga verksamheter i regionen som köper organisatoriska 
tjänster eller företag med koppling till Innovatum som efterfrågar produktionstek-
niska lösningar av varandra.  
 
De framtida förutsättningarna i regionen för företagen är vidare mycket goda, spe-
ciellt för företagen med inriktning mot produktionsteknik. Detta med anledning av 
en ökad efterfrågan och förhoppningsvis ökade medel till PTC i framtiden. Det gäl-
ler också för mediaproduktion där Film i Väst är en viktig aktör. 

Andra samarbeten 

Utöver ovan beskrivna samarbeten bidrar även Högskolan Väst till andra organs 
arbete för att stärka företagandet i Fyrbodalsregionen, exempelvis:  
 
 Fyrbodals kommunförbund har valt att fokusera sina framtida insatser mot att 

skapa förutsättningar för framförallt små och medelstora företag, affärsdriven mil-
jötillväxt, inköp för hållbar utveckling, riva gränshinder m.m.  
 
 Omställningskontoret är ett delprojekt i Position Väst som startades i samband 
med fordonskrisen och erbjuder finansrådgivning, överlåtelse av företag, etable-
ringsstöd etc.  
 
 IUC Väst som är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i 

Fyrbodal.  
 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 
Att ge en exakt siffra på hur stor positiv effekt Högskolan Väst har på näringslivet i 
Fyrbodalsregionen är vanskligt eftersom det är svårt att isolera högskolans effekt. 
Det pågår dock många framgångsrika samarbeten mellan högskolan och näringsli-
vet, framförallt inom högteknologisk tillverkning som produktionsteknik samt 
inom kunskapsintensiv tjänsteverksamhet som digital media. Dessa branschinrikt-
ningar är också något som ligger i linje med vad som anses vara framgångsrika 
strategier för strukturförändring i västvärlden med avseende på att mindre kun-
skapsintensiv tillverkning outsourcas till låglöneländer.  
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En uppskattning av en del av struktureffekten fanns i tabellerna i kapitel 4. De före-
tag som var kopplade till Innovatum omsatte i genomsnitt ca 220 miljoner kr årlig-
en. Endast 44 procent av dessa var kopplade till Högskolan Väst men vi kan förut-
sätta att få av dessa företag skulle vara lokaliserade i Fyrbodal om det inte vore för 
närheten till PTC, Film Väst och till den högutbildade arbetskraft som finns i om-
rådet. Företagen sysselsatte drygt 250 personer under 2014.  
 
Det finns i sin tur 97 aktiva företag med kopplingar till Högskolan Västs utbild-
ningar som har nyttjat Drivhusets tjänster. En majoritet av dessa också är lokali-
serade i Fyrbodals-regionen. Totalt sett uppskattas dessa i sin tur generera ca 40 
miljoner kr för alla 97 företag och ha 50 anställda 2014 utöver företagarna själva.  
 
Via projektarenan, som inte har omfattande direkt koppling till högskolan men som 
dock är ansluten till Innovatum, pågår ytterligare 40 utvecklingsprojekt som årligen 
omsätter 200 miljoner kr.  
 
Enligt en försiktig beräkning kan en halv miljard kr i årsomsättning och närmare 
300 årliga arbetstillfällen 2014 kopplas till Högskolan Väst genom ovan specifice-
rade samarbeten. Utöver detta kan ytterligare avknoppningar och etableringar till-
komma som inte har nyttjat Innovatum eller Drivhusets tjänster.  
 
Det är också sannolikt att andra företagslokaliseringar eller utbyggnader inte hade 
ägt rum utan närheten till forskning och den tillgång på utbildad arbetskraft som 
finns i delregionen på grund av Högskolan Väst. 
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Intervjuer 

Bengt-Olof Elfström vetenskaplig rådgivare vid Högskolan Väst samt KK-
stiftelsen. 
 
Dan-Erik Palm, chef för Inkubatorn på Innovatums teknikpark. 
 
Emelie Antonson, personalchef och projektledare vid Drivhuset på Högskolan 
Väst. 
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