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Förord 
När denna rapport publiceras befinner sig Västra Götaland i en högkonjunktur med en stark 
tillväxt inom näringsliv och arbetsmarknad. Att sysselsättningen ökar och att företagen går på 
högvarv är givetvis glädjande. Samtidigt vet vi att konjunkturen förr eller senare kommer att 
vända. Vi vet också att Västra Götalands ekonomi historiskt har varit förhållandevis konjunktur-
känslig i såväl uppgång som nedgång. Även om sårbarheten minskar till följd av en växande 
arbetsmarknad och ett allt mer diversifierat näringsliv, kan enskilda arbetsmarknadsregioner 
inom Västra Götaland drabbas hårt på både kort och lång sikt av en konjunkturell eller strukturell 
kris.  

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om vad som påverkar näringslivets sårbarhet och 
arbetsmarknadens återhämtningsförmåga samt om hur sårbara Västra Götalands lokala arbets-
marknadsregioner är. Denna kunskap kan bidra till i sin tur bidra till att skapa en handlings-
beredskap inför kommande kriser. 

Rapporten har skrivits av Karin Althoff, Joakim Elias, Mats Granér och Maria Larsson, samtliga 
verksamma på koncernavdlening data och analys,  enheten för samhällsanalys, Västra 
Götalandsregionen.  
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Sammanfattning 
Västra Götalands stora industrisektor bidrar till en sårbarhet inom näringslivet. Men Västra 
Götaland är också en stor arbetsmarknad med ett diversifierat näringsliv. På makronivå kan 
därför en stor region som Västra Götaland normalt återhämta sig förhållandevis snabbt efter en 
kris eller en enskild företagsnedläggning. Enskilda arbetsmarknadsregioner kan emellertid 
drabbas hårt på både kort och lång sikt av en kris och/eller en företagsnedläggning. Syftet med 
denna rapport är att öka kunskapen om näringslivets sårbarhet och arbetsmarknadens 
återhämtningsförmåga i Västra Götalands lokala arbetsmarknadsregioner. Denna kunskap kan i 
sin tur bidra till att skapa en handlingsberedskap inför kommande kriser. 

Västra Götaland är ett stort geografiskt område med inbördes mycket varierande förutsättningar. 
Ur regionalekonomiskt perspektiv kan länet delas upp i sju lokala arbetsmarknadsregioner vilka 
skiljer sig från varandra både i termer av storlek, struktur som utveckling över tid.  

Fem indikator som mäter arbetsmarknadsregionerna sårbarhet och fem indikatorer som mäter 
återhämtningsförmåga har identifierats. Utfallen för de sju lokala arbetsmarknadsregionerna i 
relation till varandra redovisas i tabellen nedan. För en närmare definition av indikatorerna och 
utfall, se kapitel 4 samt bilaga 2 och 3. 

Sammanställning indikatorer för Västra Götalands arbetsmarknadsregioner 

 
Färgen speglar indikatorernas inbördes rangordning bland arbetsmarknadsregionerna, från rött till grönt, där 
rött är värdet som visar på högst sårbarhet respektive lägst återhämtningsförmåga och grönt är minst 
sårbarhet respektive högst återhämtningsförmåga.  

Strömstads lokala arbetsmarknadsregion (LA), där kommunerna Strömstad och Tanum ingår, har 
ett stort beroende av handeln, vilket bidrar till hög sårbarhet vid en kris som drabbar detalj-
handeln. Med tanke på att regionens detaljhandel har ett starkt beroende av norska kunder, är ett 
sådant scenario fullt möjligt. Vid en kris som drabbar detaljhandeln finns det även risk för att 
återhämtningen tar tid till följd av en låg utbildningsnivå bland de sysselsatta. Strömstads LA är 
dock förhållandevis väl rustade för att klara sektorspecifika chocker inom andra områden, t ex 
tillverkningsindustrin. Detta till följd av ett lågt industriberoende. Ett tecken på detta är att 
Strömstads LA klarade sig väl vid finanskrisen 2008-2009. 

Strömstad
Bengtsfors-
Dals-Ed

Trollhättan-
Vänersborg

Lidköping-
Götene Skövde Borås Göteborg

Sårbarhet

Branschkoncentration       
Beroende största företaget       
Beroende största bransch       
Industriberoende       
Historisk sårbarhet       
Återhämtningsförmåga

Växande branscher       
Låg arbetslöshet       
Högutbildade       
Ekonomins förnyelsedynamik       
Tillgängliga arbetstillfällen       
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Bengtsfors–Dals-Eds LA, där de två kommunerna Bengtsfors och Dals-Ed ingår, har en 
näringslivsstruktur och arbetsmarknad som bidrar till en hög grad av sårbarhet. Våra indikatorer 
pekar också på att regionen kan få svårigheter att återhämta sig efter en eventuell kommande kris. 
På längre sikt kan näringslivets sårbarhet i Bengtsfors–Dals-Eds LA minska genom satsningar för 
att stimulera nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag. Återhämtningsförmågan 
kan förbättras genom att skapa bättre pendlingsmöjligheter till starkare arbetsmarknader i Trestad 
och i Norge. 

Trollhättan-Vänersborgs LA, som omfattar nio kommuner, bedöms vara en arbetsmarknadsregion 
med en förhållandevis låg sårbarhet. Detta är en följd av att omstruktureringen efter finanskrisen 
och Saab:s konkurs har bidragit till ett betydligt mer diversifierat näringsliv. När det gäller 
återhämtningsförmågan efter en eventuellt kommande kris är situationen mer oklar. Trots 
närheten och god infrastruktur saknar en stor andel tillgång till arbetsmarknaden i Göteborg inom 
rimlig pendlingstid. Detta kombinerat med en hög arbetslöshet kan medföra att de som blir av 
med jobben vid en eventuell kommande kris kan få svårt att hitta få nya jobb. Å andra sidan talar 
en hög andel högutbildade och näringslivsstrukturen för relativt goda förutsättningar för 
återhämtning. 

Lidköping-Götene LA, som består av de fyra kommunerna Lidköping, Götene, Vara och Essunga, 
bedöms vara en arbetsmarknadsregion med en relativt hög grad av sårbarhet. Detta beror främst 
på ett stort beroende av tillverkningsindustrin och förekomsten av ett dominerande storföretag. 
En stor tillverkningsindustri med en låg utbildningsnivå kan även bidra till svårigheter med 
återhämtningen efter en eventuell kommande kris.  

Även Skövde LA, som består av tio kommuner i mellersta och östra Skaraborg, bedöms vara en 
arbetsmarknadsregion med en förhållandevis hög grad av sårbarhet. Framför allt till följd av ett 
stort beroende av tillverkningsindustrin och förekomsten av ett dominerande storföretag i en 
konjunkturkänslig bransch. En stor tillverkningsindustri med en låg utbildningsnivå kan även 
bidra till svårigheter med återhämtningen efter en eventuell kommande kris. Det finns dock 
tecken på en förnyelse i näringslivet som på sikt kan minska sårbarhet och underlätta 
återhämtning. 

Borås LA, som omfattar sex kommuner, karaktäriseras av en relativt låg sårbarhet. Detta till följd 
av ett diversifierat näringsliv som bidrar till ett lågt beroende av en enskild bransch och ett enskilt 
företag. Paradoxalt nog har också neddragningen inom Ericsson bidragit till ökad diversifiering 
och därmed till en minskad sårbarhet för framtida kriser. Även återhämtningsförmågan bedöms 
vara god. Den viktigaste faktorn bakom detta är att Borås LA är en stor arbetsmarknadsregion 
med närhet till Göteborgs arbetsmarknad. Detta bidrar till en arbetsmarknad med en stor 
efterfrågan och många möjligheter. Här finns dock potential för förbättring genom 
järnvägsinvesteringar som leder till kortare pendlingstid mellan Borås och Göteborg.  

Göteborgs LA, som består av 18 kommuner, karaktäriseras av en låg sårbarhet och en god 
återhämtningsförmåga. Sårbarheten bedöms dock vara högre än vad som normalt kan förväntas i 
en storstadsregion. Orsaken till detta är en stor fordonsindustri med dominerande företag. Här 
finns de starkaste förutsättningarna för ekonomisk återhämtning efter en omfattande nedgång. 
Här är utbildningsnivån hög, en stor del av arbetskraften är sysselsatt i nya eller växande 
arbetsställen och tillgången till arbetstillfällen är god.  

Sammantaget visar analysen visar att graden av sårbarhet varierar mellan Västra Götalands 
lokala arbetsmarknader. Bengtsfors-Dals-Eds LA sticker ut med en hög grad sårbarhet, oavsett 
vilken indikator som används. Men även den betydligt större arbetsmarknadsregionen Skövde 
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karaktäriseras av en näringslivsstruktur med en förhållandevis hög grad av sårbarhet. Ekonomin i 
Göteborgs LA sticker också ut. Här finns de starkaste förutsättningarna för ekonomisk 
återhämtning efter en nedgång. Här är utbildningsnivån hög, en stor del av arbetskraften är 
sysselsatt i nya eller växande arbetsställen och tillgången till arbetstillfällen är god. 

Det finns inga enkla recept för att minska en regions sårbarhet. En framgångsrik regional 
näringspolitik måste utgå från den befintliga näringslivsstrukturen och verka för att stärka 
dominerande och konkurrenskraftiga sektorer och befintliga storföretag, även om detta riskerar 
att bidra till ökad sårbarhet genom ökat beroende av enskilda sektorer och/eller företag. Det är 
dock viktigt att kombinera en satsning på att främja regionala styrkeområden med att skapa 
förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv som bidrar till förnyelse. Satsningar på att främja 
nyföretagande är ett sätt. Ett annat är satsningar som stimulerar tillväxt och konkurrenskraft 
bland etablerade små och medelstora företag.  

Förutsättningarna är bättre för att föra en regional politik som bidrar till att stärka 
arbetsmarknadens återhämtningsförmåga. Avgörande är att skapa större arbetsmarknadsregioner. 
Det handlar i första hand om att investera i en transportinfrastruktur och kollektivtrafik som 
bidrar till att invånarna i mer sårbara regioner får tillgång till arbetstillfällen inom rimligt 
pendlingsavstånd. Möjligheterna för återhämtning ökar även med tillgång på ett brett utbildnings-
utbud samt ett innovationssystem som bidrar till att stimulera både nyföretagande och förnyelse 
och innovation i det befintliga näringslivet. 
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1 Inledning 
Trots en tilltagande diversifiering och en snabb strukturomvandling som medfört en förskjutning 
från industri till tjänster har Västra Götaland fortfarande en omfattande tillverkningsindustri. 
Tjänstesektorn är dessutom i stor omfattning beroende av tillverkningsindustrin som kunder. 
Under de senaste åren har den starka symbiosen mellan den kunskapsintensiva industrin och den 
kvalificerade tjänstesektorn bidragit till stark ekonomisk utveckling och en växande arbets-
marknad i Västra Götaland. Men det kan även finnas en fara i beroendet av stora industriföretag. 
I en globaliserad värld är det ofta den varuproducerande sektorn som drabbas hårdast vid 
internationella kriser. Så var det t ex vid finanskrisen 2008-2009. Under kortsiktiga 
konjunkturnedgångar är det framförallt den delen av tillverkningsindustrin som säljer 
kapitalvaror till privathushåll (t.ex. personbilstillverkare) som är sårbara. Medan den 
tillverkandeindustri som producerar för andra delar av näringslivet och basindustrin (t.ex. 
Lastbilstillverkare) drabbas hårdare vid mer långdragna strukturella kriser.  Produktionen i 
företag som ingår i multinationella riskerar också att flyttas till andra länder av ekonomiska och 
strategiska skäl. Sammantaget medför detta att Västra Götalands näringsliv är förhållandevis 
sårbart.  

Men en stor region har också en stor arbetsmarknad och ett diversifierat näringsliv. På makronivå 
är kan därför en stor region som Västra Götaland normalt återhämta sig förhållandevis snabbt 
efter en kris eller en enskild företagsnedläggning. Enskilda arbetsmarknadsregioner i Västra 
Götaland kan emellertid drabbas hårt på både kort och lång sikt av en kris och/eller en företags-
nedläggning. 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om näringslivets sårbarhet och arbetsmarknadens 
återhämtningsförmåga i Västra Götalands lokala arbetsmarknadsregioner. Denna kunskap kan i 
sin tur att skapa en handlingsberedskap inför kommande kriser. En av slutsatserna i 
utvärderingen av omställningsarbetet efter nedläggningen av Saab Automobile i Trollhättan är att 
man tidigt bör värdera tidigt vilka behov av insatser som kan finnas vid en eventuell omställnings-
situation.  Detta förutsätter löpande omvärldsanalyser för att identifiera och värdera möjliga 
risker och hot kring branscher och företag som har betydelse för regionens utveckling.  

Rapporten inleds med en översikt över forskning om vilka faktorer som påverkar regionala 
ekonomiers sårbarhet. Därefter ges en översiktlig bild över tidigare ekonomiska kriser har drabbat 
Västra Götaland och hur återhämtningen har sett ut efter nedgången. I kapitel 4 redovisas och 
motiveras de indikatorer på sårbarhet och återhämtningsförmåga som används i rapporten. I 
följande kapitel görs analyser av sårbarhet och återhämtningsförmåga i var och en av de lokala 
arbetsmarknaderna i Västra Götaland. Rapporten avslutas med en diskussion om möjligheter att 
minska regionernas sårbarhet och möjligheteter för en ökad beredskap för att snabbt sätta in rätt 
omställningsåtgärder i samband med en kris. 
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2 Vad gör regionala ekonomier mer eller mindre 
ekonomiskt sårbara? 
I detta kapitel ges en översikt över forskning om vilka faktorer som påverkar regionala 
ekonomiers sårbarhet. 

2.1 Ett nyvaknat intresse för regionalekonomisk resiliens 
Regionala ekonomier är ständigt utsatta för prövningar och störningar genom både kortvariga 
konjunktursvängningar och mer genomgripande strukturomvandling och påföljande kriser. 
Omfattande ekonomiska kriser får sällan ett utfall som fördelas jämt över ett lands regioner. 
Nedläggning eller omlokalisering av särskilt viktiga arbetsställen drabbar vissa orter mer än andra 
samtidigt som andra orter gynnas. Även den mer långsamma strukturomvandlingen som medför 
förskjutningar mellan olika sektorers betydelse för både produktion och sysselsättning kan ibland 
ta fart och omställningen kan i sådana skeden bli både svår men lika ofta gynnsam. Men om olika 
delar av landet påverkas så helt olika vid genomgripande förändringar i ekonomin inställer sig 
frågan; 

Vad är det egentligen som gör regionala ekonomier mer eller mindre ekonomiskt 
sårbara? 

I den litteratur som behandlar regional ekonomisk sårbarhet är det ett begrepp som allt oftare 
återkommer ”regionalekonomisk resiliens”. Begreppet inbegriper både ekonomins förmåga att ”stå 
emot” och ”anpassas” i händelser av ekonomisk kris. Intresset för regioners ekonomiska resiliens 
har vuxit under senare år både inom det akademiska fältet ny ekonomisk geografi (NEG) och 
evolutionär ekonomisk geografi (EEG). Det finns inom båda dessa discipliner en mängd 
förklaringar till varför vissa regioner är mer eller mindre resilienta. Inom NEG lägger man 
exempelvis stort fokus på produktivitet, fördelar av samlokalisering och arbetskraftens och 
kapitalets rörlighet. Inom EEG framhålls istället diversifiering av näringslivsstruktur, 
innovationskapacitet och institutionella skillnader mellan regioner. Gemensamt är dock att synen 
på ekonomiska kriser som en viktig vattendelare mellan mer eller mindre resilienta regioner. Det 
har nämligen visat sig att regioners förmåga att hantera kriser historiskt varit avgörande för hur 
man lyckats hantera senare kriser (Eriksson & Hane-Weijman 2015:1). 

Ett första steg i att närma sig frågan ovan är att särskilja kriser kopplade till ekonomins lång-
siktiga cykliska förlopp från de kriser som vanligen följer på konjunkturnedgångar. När ekonom-
historiker studerar långsiktiga ekonomiska förlopp finner de att ekonomins långsiktiga 
ekonomiska tillväxt historiskt följt ett cykliskt mönster. Ett cykliskt mönster med variationer i 
tillväxt mellan toppar på som mest +6% i årlig BNP-tillväxt, och dalar på ned mot under -1% i 
årlig BNP-tillväxt. Dessa historiska cykler har varat omkring 40 år från topp till topp eller botten 
till botten. Inom strukturcyklerna finns konjunkturcykler om ca 4-5 år. Ekonomhistorikern 
Lennart Schön har lite skämtsamt ibland benämnt dessa cykler som samhällets 40-årskriser:  

”Vi kan med andra ord se ett mönster för utvecklingen i form av ett långt kretslopp 
som löpt från kris till förnyelse till effektivitetshöjning och till ny kris. Sådana kriser 
som vänt effektivitetsökningen till förnyelse har dessutom inträffat i en påfallande 
jämn rytm. Vi finner dem som internationella strukturkriser […] de har varit 
samhällets 40-års-kriser! ”. [Schön L. 2010:22] 

Vilken betydelse man tillskriver ekonomisk kriser har bland annat att göra med hur man generellt 
ser på drivkrafterna bakom regionalekonomisk utveckling. I dagsläget har den nya ekonomiska 
geografin en dominerande ställning i policy för regional utveckling. Detta perspektiv skiljer sig 
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något från ett vanligt neoklassiskt perspektiv där temporära kriser ofta setts som övergående och 
inte antagits ge bestående effekt på ekonomis grundläggande struktur. Inom neoklassisk teori 
riktas fokus snarare mot långsiktig ekonomisk tillväxt.  

”Även idag behandlar många ekonomer chocker och kriser som mindre viktiga 
händelser och man betraktar studiet av dessa mer som störande inslag”.                 
[egen översättning från Krugman 1999:156] 

Krugman, som citeras ovan, har till skillnad från i den traditionella neoklassiska 
forskningstraditionen ett tydligt geografisk fokus. Han anses av många vara en av portalfigurerna 
bakom teoribildningen ”den nya ekonomiska geografin” (NEG) och lägger också ett större fokus 
på skilda regionala utfall av kriser (se bl.a. The Return of Depression Economics). Inom NEG lyfts 
ofta regioner fram som mer betydelsefulla ekonomiska enheter än nationsstaterna. Man 
intresserar sig exempelvis för hur geografisk fördelning av ekonomisk aktivitet förändras övertid, 
d.v.s. om andel sysselsatta inom olika branscher växer eller krymper på olika platser. Fokus 
hamnar på stabiliteten i fördelningen av olika typer av produktion mellan olika regioner eller 
”ekonomisk landskap”. Framförallt om fördelningen av produktion mellan regioner ändras då de 
utsätts för en kris. Den nya ekonomiska geografin förutsätter att regionalekonomisk utveckling är 
en historisk och stigberoende process. De initiala förutsättningarna, t.ex. de branscher som 
regionen historiskt varit specialiserad inom, är därför viktiga samtidigt som också specifika 
händelser t.ex. strukturkriser antas kunna påverka utvecklingsprocessen. Av denna anledning 
intresserar man sig gärna för självförstärkande effekter (t.ex. överspecialisering) och hur specifika 
kriser kan få avgörande påverkan på den långsiktiga tillväxten. (Danell & Hansson 2009:43). Ur 
ett sådant perspektiv anses specialiserade regioner vara mindre utsatta för sektorsspecifika 
chocker eftersom den regionala ekonomin är starkt koncentrerad och riskspridningen är liten. 
Men när en sådan region väl drabbas, påverkas en större del av den regionala ekonomin. En 
region med en diversifierad ekonomi har å andra sidan större risk att drabbas av en 
sektorsspecifik kris eftersom en större variation av branscher är representerad i ekonomin vilket 
ökar sannolikheten att drabbas. Trots denna förhöjda risk att drabbas av en sektorspecifik kris är 
samtidigt sannolikheten mindre att en sådan kris ger omfattande efterverkningar i stora delar av 
den regionala ekonomin (Boschma 2015:736). 

2.2 Sektorsspecifik specialisering eller diversifiering 
Det finns en betydande akademisk debatt om regional omställningsförmåga stärks av antingen 
sektorsspecifik specialisering eller av diversifiering. Debatten benämns ofta ”MAR vs Jacobs” 
efter de forskare som anses ha lagt grunden till två motstående teorier. Den brittiska ekonomen 
Alfred Marshall utvecklade under slutet av 1800-talet en teori om kunskapsöverföring (knowledge 
spillovers), som senare vidareutvecklades av de amerikanska ekonomerna Kenneth Arrow och 
Paul Romer (därav MAR från Marshall, Arrow, Romer). Enligt denna teori påverkar den 
geografiska närheten mellan företag inom samma bransch hur väl kunskap kan överföras mellan 
företag, och därmed bidra till innovation och tillväxt.  Ju närmare företagen ligger varandra desto 
starkare blir MAR-effekten. Kunskapsöverföringen antas framförallt ske från anställda till andra 
anställda och på så sätt utbyter olika företag inom en bransch idéer och kunskap om nya 
produkter och nya produktionssätt. Ur detta perspektiv gynnar sektorsvis specialisering den 
ekonomiska resiliensen.  

Det motstående perspektivet ”Jacobs’ externalities”, namngivet efter urbanekonomen Jane 
Jacobs, utgår ifrån att närheten mellan företag inom olika branscher (diversifierad närhet) har 
större påverkan på effekter av kunskapsöverföringen på innovation och tillväxt. Detta eftersom 
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utbyte av idéer mellan individer med närliggande men olika erfarenheter antas ge upphov till 
innovationer.  

Ur detta senare perspektiv anses strukturell ekonomisk diversifiering allmänt öka en regions 
robusthet, och möjligheten till omställning. Stark sektorsmässig specialisering antas istället ge 
minskad robusthet genom att öka sårbarheten då en för sysselsättningen central bransch drabbas. 
Genom att specialisera sig inom ett antal sektorer, snarare än bara en eller två, "diversifierad 
specialisering" istället för en ”smal specialisering” uppstår en större spridning av riskerna i en 
diversifierad struktur. Diversifierad specialisering ger därmed en ökad resistens mot ekonomiska 
chocker. 

2.3 Relaterad diversifiering – en teoretisk kompromiss? 
På samma sätt som en regions ekonomiska struktur kan vara betydande för om ekonomin är 
sårbar i kristider kan den alltså, som Jacobs beskriver ovan, även påverka hur ekonomin reagerar 
kvalitativt. Begreppet ”modularitet” avser i vilken utsträckning olika sektoriella eller organisa-
toriska komponenter eller funktioner i en regions ekonomi kan separeras d.v.s. är svagt samman-
länkade (Christopherson et.al 2010:8). Om sammanlänkningen är svagare t.ex. genom att 
branscher och företag i låg utsträckning köper och säljer insatsvaror av varandra kan detta vara en 
mekanism som begränsar att chocker sprids mellan sektorer inom ekonomin och minimerar där-
med risken för att hela den regionala ekonomin drabbas. Genom en högre grad av modularitet 
kan en region anses ha en ökad robusthet vid ekonomiska kriser.  

I motsats till detta ”modularitetsperspektiv” kan betydelsen av ”relaterad variation” lyftas fram. 
Tanken är att en ekonomi med varierad branschstruktur som samtidigt är ”relaterad” exempelvis 
genom att dessa nyttjar samma typ av humankapital eller insatsvaror förbättrar den långsiktiga 
anpassningsförmågan. Detta genom att överföring av arbetskraft/resurser från en bransch till en 
annan u17 Återhämtningen i näringslivet drevs på nderlättas. På detta sätt kan en relaterad 
bransch väga upp vid nedgång i en annan, och på så sätt stärks regionens resiliens (Boschma 
2015:7). Relaterad variation betyder att en region har ett brett spektrum av relaterade branscher 
som möjliggör mellan-sektoriellt lärande (mellan branscher) och nya branschkombinationer och 
studier har också visat att detta stärker sysselsättningstillväxten (Frecken et.al 2007:696). Detta 
perspektiv, vilket framförallt växt fram inom evolutionär ekonomisk geografi, innebär att man inte 
kan vänta sig att vilken variation som helst spelar roll för ekonomisk resiliens i en region. Det kan 
ses som ett slags mellanting mellan Jacobs och MAR effekter som nämnts ovan. Ett argument 
som förs fram ur denna typ av perspektiv är att de regionala överföringseffekterna är mer 
sannolika mellan relaterade branscher, som delar någon typ av resursbas, än mellan vilka företag 
som helst. Debatten om vilken typ av ekonomisk struktur som är mest fördelaktig är dock inte 
avslutad. Olika typer av effekter i olika typer av regioner, kan spela olika stor roll för olika 
branscher i olika tider av ekonomisk och teknologisk omvandling (Enflo, Henning & Nousiainen 
2016).  

2.4 Regional ekonomisk resiliens – en begreppsdefinition 
Ett problem med att tala om regionalekonomisk resiliens är således att det är ett mycket 
svårdefinierat begrepp. Forskningen på området var ända fram till slutet av 90-talet fokuserad på 
komparativa studier där man genom fördjupade och jämförande fallstudier sökte unika regionala 
karaktärsdrag och platsspecifika förutsättningar som kunde förklara regioners förmåga att 
anpassa ekonomin och resa sig efter en ekonomiska kriser. I kontrast till denna typ av forskning 
flyttade efter millennieskiftet istället intresset mot mer systematiska perspektiv. Genom att söka 
kvantifierbara mönster för ett större antal regioner och systematisera utfallet har man sökt 
lagbundenheter och gemensamma karaktärsdrag hos de regioner som stått emot och återhämtade 
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sig efter ekonomiska kriser (Chapelle & Lester 2010:85). I litteraturen förekommer olika 
definitioner av ”Regional ekonomisk resiliens” med utgångspunkt i dessa olika förståelser av 
resiliens begreppet. Martin & Sunley, två evolutionära ekonomgeografer som använder ett s.k. 
systemisk perspektiv, ger följande definition: 

”Kapaciteten hos en regional- eller lokal ekonomi att motstå och återhämta sig från en 
ekonomisk eller ekologisk chock till sin ursprungliga tillväxtnivå/utvecklingsbana, om 
nödvändigt genom att genomgå adaptiv förändring av den ekonomiska struktur och 
dess sociala och institutionella arrangemang, för att bibehålla eller återställa sin 
tidigare utvecklingsbana, eller övergå till en ny hållbar utvecklingsbana 
karaktäriserad av ett mer optimalt utnyttjande av fysiska-, mänskliga- och 
naturresurser”.  [egen översättning från Martin & Sunley 2014:15] 

Ovan definition kompletteras också med fyra aspekter som författarna anser vara nödvändiga att 
ta hänsyn till då en regions ekonomiska resiliens diskuteras. För det första är regionens 1) 
sårbarhet en viktig aspekt. Med sårbarhet avses i vilken utsträckning regionens företagande och 
sysselsättning är känslig för olika typer av chocker. För det andra är regionens 2) motståndskraft en 
viktig aspekt d.v.s. i vilken utsträckning den inledande fasen av chocken påverkar ekonomin. För 
det tredje avses regionens 3) återhämtningsförmåga d.v.s. i vilken utsträckning en regions ekonomi 
återhämtas efter en chock. Avslutningsvis är en regions 4) robusthet viktig d.v.s. hur regionens 
företag, sysselsättning förändras och anpassas till chocken, detta inkluderar exempelvis även hur 
medvetna omställningsprocesser m.m. fungerar. Författarna menar att alla dessa aspekter bör 
beaktas för att till fullo förstå en regions ekonomiska kontext. 

2.5  Regionalekonomiska erfarenheter av resiliens 
Vi väljer att i nästa kapitlet studera lokala arbetsmarknads regioners historiska resilisens med 
utgångspunkt i den definition av Martin & Sunley som beskrivits ovan. Martin & Sunleys 
definition är fyrdelad och innebär att den regionala ekonomin studeras ur fyra perspektiv.  

Vi väljer i vår operationalisering av begreppet att ordna dessa fyra perspektiv i två huvudaspekter 
Sårbarhet, som innefattar perspektiv 1 & 2 samt Återhämtning som innefattar perspektiv 3 & 4. Ett 
sätt att studera denna tudelning i sårbarhet och återhämtningsförmåga är att analysera sambandet 
mellan två variabler. Exempelvis genom att studera omfattningen av sysselsättningsförlusten 
under nedgångsfasen av en kris med sysselsättningstillväxten vid påföljande återhämtningsfas. Ett 
exempel på hur detta kan schematiseras ges av regionalekonomerna Karen Chapelle och William 
Lester i en studie av amerikanska regionala arbetsmarknader (figur nedan). Tanken är att 
regioners olika utfall i en graf, där datapunkterna bestäms av värdet av sysselsättningsförlusten 
under nedgångsfasen (sårbarheten) på Y axeln och värdet på sysselsättningstillväxten under 
påföljande återhämtningsfas på X axeln (återhämtningsförmågan). Utfallet delas sedan in i en 
fyrfältare enligt nedan, där fälten delas av medianvärdet på respektive variabel, denna metod 
kallas av Chapelle & Lester för ”new equlibrium method”. 
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New equilibrium method   

          Change in decade 2                                                                                

 

Change in decade 1 

Below average Above average 

Below average 1. Stagnant 2. Thriving 

Above average 3. Faltering 4. Transformative 

Skiss inspirerad av Chapelle & Lester 2010:89 

Chapelle och Lester identifierar på detta sätt fyra typologier för resiliens i syfte att urskilja 
differenserna mellan de regioner man undersöker. Typologierna kan fritt översatt menas innebära 
(1) stagnerade regionala ekonomier (2) gynnsam regional ekonomi under utveckling, (3) försvagade regionala 
ekonomier och slutligen (4) transformativa regioner, se modell för typologisering i figur ovan. Denna 
metod används i nästa kapitel för att jämföra förändringar i sysselsättning under och efter tre 
särskilt betydande ekonomiska kriser. 

Denna typ av jämförelse av sysselsättningsutvecklingen före och efter en ekonomisk kris är vanlig 
inom ekonomgeografiska studier av regional resiliens (se t.ex. Chapelle & Lester 2010:89, Martin 
2012:29, Eriksson & Hane-Weijman E. 2015:9). I kommande kapitel görs en sådan analys av 
utvecklingen för svenska lokala arbetsmarknader under och efter våra tre historisk mest 
närliggande kriser d.v.s. 90-talskrisen, IT-kraschen och Finanskrisen. Dessa kriser har varit av 
något olika karaktär men har sammantaget inneburit att svensk ekonomi genomgått en 
omfattande strukturomvandling under de senaste 30 åren då kriserna även medför omfördelning 
av sysselsättningen mellan branscher i ekonomin. 
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3 Hur har tidigare kriser drabbat Västra Götaland?  
I detta kapitel görs en överiktlig  analys av utvecklingen för svenska lokala arbetsmarknader 
under och efter våra tre historisk mest närliggande kriser d.v.s. 90-talskrisen, IT-kraschen och 
Finanskrisen. 

Genom att välja just dessa tre ekonomiskhistoriska händelser prövas dels vilken resiliens Västra 
Götaland haft under en omfattande kris på ”makronivå” en s.k. strukturskris. I det här fallet 
studeras vilka effekter 90-talskrisen hade på sysselsättningen. Vi prövar också vilken resiliens 
Västra Götaland haft under en kris på ”mesonivå” en s.k. systemkris, då en viktig funktion i det 
ekonomiska systemet befunnits i kris, i det här fallet tittar vi på vilka effekter krisen i 
finanssystemet (finanskrisen) fick på sysselsättningen. Effekterna av en ekonomisk kris på 
”mikronivå” studeras också, i det här fallet en s.k. sektorskris då en specifik bransch drabbats av 
kris, detta studeras genom IT-sektorns utmaningar under IT-kraschen fick på sysselsättningen. 
Målet med följande deskriptiva analys, är alltså att beskriva lokala arbetsmarknaders 
regionalekonomiska resiliens under tre olika typer av kriser.  

 

De tre kriserna är markerade i figuren ovan, en figur som illustrerar sysselsättningsutvecklingen i 
Västra Götaland mellan åren 1985-2013. Den ekonomiska tillväxten är sällan jämn över tid utan 
sker under ständiga fluktuationer. Både produktivitetsutvecklingen och sysselsättningen växer 
normalt trendmässigt men då under återkommande cykliska svängningar. Under den senaste 30-
årsperioden (fr.o.m. år 1985) har vi som framgår av figuren ovan, upplevt tre större ekonomiska 
kriser den s.k. 90-talskrien, IT-kraschen under tidigt 2000-tal och finanskrisen under slutet av det 
första decenniet på 2000-talet.  I skrivandes stund befinner sig den svenska ekonomin och Västra 
Götaland i högkonjunktur och mellan åren 2010-2013 har sysselsättningen i Västra Götaland 
vuxit med i snitt ca 14 000 arbetstillfällen per år vilket är den snabbaste tillväxttakten som 
observerats under den senaste 30 årsperioden (se figuren ovan). Nedan skall vi emellertid ägna 
oss åt historien. 
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3.1 Reaktioner på 90-talskrisen – en strukturkris 
Under de första åren på 90-talet drabbades Sverige av en kraftig konjunkturnedgång med fallande 
tillväxt tre år i rad (1990-1993). Krisen hade flera samverkande orsaker. Omkring år 1990 skedde 
en omprioritering av den svenska regeringens mål för den ekonomiska politiken. Tidigare hade 
man betonat sysselsättningsmålet men prioriterade nu i hög grad låg inflation. Denna omställning 
av stabiliseringspolitiken inträffade samtidigt som den internationella konjunkturen kraftigt vände 
neråt. Även kraftiga neddragningar i den offentliga sektorer bidrog till att öka arbetslösheten. 
Konjunkturnedgången innebar en kraftig sysselsättningskris vilket blev tydligt inte minst i Västra 
Götaland. De första tre åren av 90-talet minskade sysselsättningen i Västra Götaland med nära 
140 000 personer (i genomsnitt ca - 44 000 jobb per år). Ett stort antal företag och jobb försvann 
ur det västsvenska näringslivet samtidigt som sysselsättningen inom den offentliga sektorn 
minskade. Totalt i Sverige föll sysselsättningen med över en halv miljon arbetstillfällen under den 
här perioden (Persson & Skult 2008:129) varav ca 300 000 i näringslivet (Heyman, Norbäck & 
Persson 2013:65). 

3.1.1 Sårbara lokala arbetsmarknader i strukturkris 
I figuren nedan visas sysselsättningsutvecklingen för arbetsmarknader i Sverige under 90-
talskrisen. Desto högre upp på y-axeln en region placerar sig, desto lägre var krisens inverkan på 
sysselsättningen vilket kan ses som ett tecken på låg sårbarhet och hög motståndskraft. På x-axeln 
visas på samma sätt sysselsättningsförändringen under återhämtningsfasen, desto längre till höger 
en region placerar sig desto högre var sysselsättningstillväxten under återhämtningsfasen. Detta 
kan då ses som ett tecken på stark återhämtningsförmåga. Stödlinjerna i diagrammen visar 
medianvärdet för respektive axel och tidsperiod. Diagrammet delas på detta sätt in i fyra delar i 
enlighet med beskrivningen i föregående kapitel där de regioner som placerar sig i de två rutorna i 
den övre delen av diagrammet är mindre sårbara mot kriser och de regioner som placerar sig i de 
nedre rutorna omvänt visat på en högre sårbarhet. På detta sätt identifieras också i likhet med 
Chapelle & Lester (2010) och Eriksson & Hane-Weijman (2015) fyra grupper av regioner som 
reagerat olika på kriser. 

En första observation är att samtliga arbetsmarknader i Sverige drabbades kraftigt, 
sysselsättningen sjönk markant vilket den lodräta skalan i grafen visar. Förutom att 
sysselsättningen kraftigt sjönk vet vi också att arbetslösheten generellt sköt i höjden, från en nivå 
på bara ett par procent under 80-talet till ca 13 procent i Sverige som helhet.   

De geografiska variationerna var samtidigt stora inom landet. Tar vi oss under den nationella 
nivån kan vi konstatera att det i huvudsak var lokala arbetsmarknader av ”bruksortskaraktär” 
som drabbades hårt under 90-talskrisen, men även glesbefolkade och exportsvaga 
arbetsmarknader led omfattande sysselsättningstapp under 90-talskrisen (se bilaga 1). Under 
krisen försvann arbetstillfällen framförallt i traditionella industristäder men också brett över 
landet inom den offentliga sektorn (Schön 2014:440). Sammantaget ger detta att 
industriprofilerade orter drabbades hårdast.  

Under de tre första åren av 90-talet upplevde samtliga lokala arbetsmarknader (LA) i Västra 
Götaland kraftiga nedgångar i sysselsättning. Värst drabbades dock arbetsmarknaden i 
Bengtsfors-Dals-Eds LA och Trollhättan-Vänersborgs LA, typiska industridominerade ekonomier 
vid denna tidpunkt, men också Strömstads LA förlorade nära 20 % av sysselsättningen under 
dessa år. De större arbetsmarknaderna så som Göteborg, Borås och Skövde visade på en relativt 
lägre sårbarhet. Även om det kan noteras att krisen drabbades regioner olika var spridningen 
inom Västra Götaland mindre markant än inom Sverige som helhet. Samtliga lokala 
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arbetsmarknader inom Västra Götaland minskade sin absoluta sysselsättning med mellan 16-20 
% medan spridningen inom landet var betydligt större. 

 

3.1.2 Återhämtningsförmåga i lokala arbetsmarknader efter en strukturkris 
Under de sista åren av 90-talet skedde så en kraftig återhämtning av sysselsättningen, från år 1993 
fram till de första inledande åren på 2000-talet. Denna period karaktäriserades av snabb 
återhämtning, dock med undantag för åren mellan 95-97 (den s.k. Asienkrisen) då 
sysselsättningstillväxten temporärt avstannade. Återhämtningsperioden var under den här 
perioden dock inte lika stark som under perioden före krisen då ekonomin växte med i snitt 
10 000 arbetstillfällen per år i Västra Götaland som helhet. Återhämtningen i Västra Götaland 
gick istället något långsammare under dessa, de avslutande åren på 90-talet med en tillväxttakt på 
ca 9 000 arbetstillfällen årligen. Expansionen överlag i Sverige skedde nu framförallt i den privata 
sektorn medan antalet anställda i stat och kommun förblev i stort sett oförändrat. Under den här 
perioden skedde också en snabb internationalisering av svenskt näringsliv vilket inte minst gavs 
uttryck i Västra Götaland. Internationaliseringen illustrerades tydligt bl.a. inom läkemedels-
industrin som huvudsakligen samlades i två större företag Astra och Pharmacia. Båda dessa 
företag fusionerades med utländska bolag under 90-talet, Pharmacia med amerikanska UpJohn 
och Astra med brittiska Zeneca (Södersten, B. 2002:55). Internationaliseringen skedde även inom 
fordonsindustrin genom General Motors köp av SAAB Automobile och Fords köp av Volvo 
personbilsdivision vilket gjorde att dessa företag blev mindre nationellt förankrade (Schön 
2014:431). I Västra Götaland hade ekonomins återhämtning strax före millennieskiftet inneburit 
att en bit över halva den sysselsättningsförlust som 90-talskrisen medfört, nu återställts. 
Göteborgs LA hade i princip återhämtat hela sysselsättningstappet från 1990 redan vid denna 
tidpunkt. Återhämtningen i näringslivet drevs på och utvecklades också kvalitativt av 
utvecklingen inom IKT-området vilket förändrade företagens organisation och ökade dess 
produktivitet.  
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Ur ett nationellt perspektiv var det i huvudsak storstadsregioner och lokala arbetsmarknader med 
stort regionalt centra som visade på en stark återhämtning under återhämtningsperioden. Många 
bruksorts- och befolkningsglesa arbetsmarknader fortsatte emellertid att ha en negativ utveckling 
även under återhämtningsperioden (se bilaga 1).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bengtsfors-Dals-Eds LA är den del av Västra Götaland 
som i ett svenskt perspektiv sällar sig till de regioner som kan typologiseras som permanent 
”försvagade” av 90-talskrisen. Angränsande Åmål som räknas som en del av Karlstads LA 
karaktäriseras snarare av ”stagnation” genom att varken ha uppvisat, i relativa termer, någon 
särskild sårbarhet men inte heller ha upplevt någon påtaglig återhämtningsförmåga under 
återhämtningsperioden, d.v.s. Karlstads LA genomlevde ingen påtaglig omvandling genom 90-
talskrisen.  Göteborgs, Borås, Skövde och Lidköping-Götene LA visade på en hög resiliens genom 
en relativt låg sårbarhet kombinerat med en god återhämtningsförmåga d.v.s. utvecklades. 
Strömstads och Trollhättan-Vänersborgs LA däremot drabbades hårt och visade på sårbarhet men 
åtnjöt å andra sidan en relativt god återhämtning vilket kan tolkas som att stora delar av 
arbetskraften fann ny sysselsättning efter krisen och att krisen därigenom innebar en viss 
omvandling.  

3.2 Reaktioner på IT-kraschen – en sektorskris 
Återhämtningsperioden i svensk ekonomi efter 90-talskrisen rådde i ca 10 år med undantag för 
den s.k. asien-krisen 95-97.  Perioden mellan 90-talskrisen och det som skulle komma att kallas 
IT-kraschen blev en framgångsrik tid för Sverige som helhet och även i Västra Götaland. 
Tillväxten ökade och sysselsättningen tog ny fart, framförallt uppmärksammades den förnyelse 
som internet förde med sig och det genomslag som IT fick inom produktionen. Under en lång 
period hade den kraftigaste ekonomiska tillväxten skett i nya industriländer i Asien. När 
tillväxten under början av 2000-talet, också till stor del skedde i flera sedan länge utvecklade 
västländer, började en del ekonomer hoppfullt att tala om en ”ny ekonomi”. En ny ekonomi som 
skapades med informationsteknologin i centrum. Föreställningarna om en ny ekonomi bidrog till 
kraftigt uppskruvade förväntningar på företagen inom IT-sektorn, aktiekurserna blåstes upp och 
förhoppningarna på en ny stabil ekonomisk utveckling var stora. I den nya ekonomi skulle gamla 
ekonomiska lagar inte längre gälla, vilket bland annat kunde innebära att den ekonomiska 
aktiviteten skulle följa en konstant tillväxttrend istället för att fluktuera i ett cykliskt mönster. 

”Den snabba informationen och anpassningsförmågan i ekonomin skulle leda till att 
kriser och konjunkturnedgångar tillhörde historien”   [Schön, L. 2014:437] 

Svårigheterna för företagen att visa resultat och lönsamhet som överensstämde med de högt 
ställda förväntningarna ledde dock till att den positiva utvecklingen kort därefter bröts, under år 
2000, och att den s.k. IT-bubblan sprack.  

3.2.1 Sårbara lokala arbetsmarknader i sektorskris 
IT-kraschen var till skillnad från 90-talskrisen i högre utsträckning en ”sektorsspecifik” kris som i 
första skedet enbart drabbade IT-sektorn. IT-sektorns relativa betydelse minskade och andra 
sektorer växte sig starkare inte minst andra delar av tjänstesektorn. Denna period har kommit att 
benämnas IT-kraschen då nystartade s.k. dotcom-bolag med fokus på internet eller mobiltelefoni 
växte sig mycket stora på kort tid. Företagen övervärderades och tvingades sedan i konkurs eller 
till försäljning vilket i sin tur ledde till den så kallade IT-kraschen. Många nyintroduktioner 
gjordes globalt av företag i internetsektorn under åren 1998–99. Under en period (vanligen sex 
månader) efter introduktionen får de ursprungliga aktieägarna inte sälja sina innehav. Studier 
visar dock att en stor del av dessa (övervärderade) aktieinnehav tidigt frigjordes för försäljning 
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runt årsskiftet 1999/2000. Detta kan ha varit en viktig bidragande orsak till att luften gick ur IT-
bubblan i början av 2000 vilket ledde till en global konjunkturnedgång (Dillén & Sellin 2003:80). 

Ur ett nationellt perspektiv minskade sysselsättningen alltjämt mellan åren 2000-2003 medan 
Västra Götaland drabbades först år 2002. Nedgångsperioden för Västra Götaland blev kortvarig, 
endast ett år, men uppemot 6 000 arbetstillfällen gick ändå förlorade under detta enda år. 
Skeendet under IT-kraschen förklaras numera främst som en effekt av ett marknadspsykologiskt 
fenomen där förstärkt tilltro och förhoppningar på den nya digitala ekonomins potential skapade 
övervärderingar.  

Kraschen drabbade initialt IT-sektorn men den påföljande konjunkturnedgången ledde till 
allmänt minskad sysselsättning och därmed en svag lönesummautveckling som i förlängningen 
framförallt drabbar de ”icke exportorienterade” delarna av näringslivet. Det var i också huvudsak 
exportsvaga lokala arbetsmarknader som drabbades hårt, men även yt-stora och befolkningsglesa 
arbetsmarknader led omfattande sysselsättningstapp under IT-kraschen (se bilaga 1). I figuren 
nedan kan vi konstatera att de lokala arbetsmarknaderna inom Västra Götaland i stor 
utsträckning klarade sig (relativt sett) bra under IT-kraschen, år 2002-2003. Många västsvenska 
arbetsmarknader framstår som i princip opåverkade i nationell jämförelse. Nedgången under 
början av 2000-talet innebar endast ett marginellt hack i tillväxtkurvan och gav där igenom 
betydligt lägre påverkan än 90-tals krisen haft lokalt. IT-kraschen innebar också en betydligt 
mindre spridning av de negativa effekterna i det regionala systemet. Endast Bengtsfors Dals-Eds 
LA hade ett sysselsättningstapp över huvudlaget och under medianvärdet för svenska lokala 
arbetsmarknadsregioner och visade därmed en tydlig sårbarhet. En bidragande förklaring till 
detta kan vara IT-sektorns starka koncentration till Stockholm. Ur ett längre tidsperspektiv har 
sysselsättningen i IT-sektorn naturligtvis ökat kraftigt i Sverige. Mellan åren 1985-2010 ökade 
antalet anställda inom sektorn i Sverige från knappt 44 000 år 1985 till 123 000 15 år senare. 
Denna sysselsättning var dock mycket ojämnt fördelad i det svenska regionala systemet med ca 
70 % av sysselsättningen koncentrerad till de tre storstadsregionerna och ca 45 % enbart i 
Stockholm (Martynovich 2016:80). 
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3.2.2 Återhämtningsförmåga i lokala arbetsmarknader efter en sektorskris 
Även återhämtningen var stark för merparten av arbetsmarknaderna i Västra Götaland, 
Bengtsfors-Dals-Eds LA återigen undantaget där sysselsättningstappet fortsatte även under den 
period 2003-2007, en period då resten av regionen upplevde en återhämtningsfas. Värt att notera i 
dessa sammanhang är att just Bengtsfors-Dals-Eds LA är en mycket liten arbetsmarknad där 
relativt små förändringar kan ge stor effekt. Göteborgs LA var den arbetsmarknadsregionen som 
klarade sig bäst under den här perioden tillsammans med Strömstads LA vilka därmed kan 
karaktäriseras som ekonomier under utveckling. Lidköping-Götene LA däremot uppvisade en 
svag återhämtningsförmåga och sällar sig därför till de stagnerade lokala ekonomierna. 
Återhämtningen efter nedgångsfasen under IT-kraschen var överlag stark i Västra Götaland. 
Under femårsperioden 2003-2008 växte ekonomin med ca 12 000 jobb per år vilket var en 
snabbare tillväxttakt än t.o.m. under den period som föregick 90-talskrisen.  

Ur ett nationellt perspektiv var det i huvudsak storstadsregionerna, yt-stora och många 
befolkningsglesa regioner som återhämtade sig väl från IT-kraschen (se bilaga 1). De 
arbetsmarknader i Västra Götaland som visade på svagast återhämtningsförmåga var Bengtsfors-
Dals Eds LA, Trollhättan-Vänersborgs LA och Lidköping-Götene LA d.v.s. karaktäriseras som 
stagnerade eller försvagade av IT-kraschen. Bengtsfors-Dals Eds LA har ännu inte återhämtat det 
sysselsättningstapp som IT-kraschen innebar och visade på en mycket svag regionalekonomisk 
resiliens.  

3.3 Reaktioner på Finanskrisen – en systemkris 
Den starka tillväxten under åren efter IT-kraschen fick dock en abrupt inbromsning under år 
2007. Under 2008 inleddes den finanskris som bidrog till en snabb nedgång i den ekonomiska 
aktiviteten i stora delar av världen. Finanskrisen 2008-2009 hade sitt ursprung i problemen på den 
amerikanska bostadsmarknaden, men påverkade snabbt hela ekonomin runt om i världen. 
Mellan åren 2008-2009 förlorade Västra Götaland nära 30 000 arbetstillfällen under ett enda år.  

Orsaken till finanskrisen anses allmänt vara att den amerikanska bostadsmarknaden var både 
övervärderad och överbelånad, och det var också just på den amerikanska lånemarknaden krisen 
startade. Sverige drabbades framförallt under hösten 2008 och för Västra Götalands del sjönk 
sysselsättningen kraftigt under både 2008 och 2009. Ur ett nationellt perspektiv var det i 
huvudsak lokala arbetsmarknader av ”bruksorts karaktär” som drabbades hårt, medan 
storstadsregioner klarade sig jämförelsevis väl ur krisen (se bilaga 1).  

3.3.1 Sårbara lokala arbetsmarknader i systemkris 
De arbetsmarknader i Västra Götaland som visade störst sårbarhet var Bengtsfors-Dals-Eds LA, 
Trollhättan-Vänersborgs LA, Lidköping-Götene LA samt Skövde LA. Samtliga dessa 
arbetsmarknader tappade omkring eller över 4 % av sysselsättningen mellan 2008-2009 och de 
karaktäriseras av relativt högt inslag av industrinäringar. Både Trollhättan-Vänersborgs LA och 
Skövde LA var arbetsmarknader med en markant specialisering inom exempelvis 
fordonsindustrin. Fordonsindustrin i Sverige var mycket expansiv fram till år 2007 men 
finanskrisen ledde till en drastiskt minskad produktion som följdes av nedläggningen av SAABs 
personbilstillverkning i Trollhättan och neddragningar inom Volvo PV. Personbilstillverkningen 
var den del av svensk industri som drabbades hårdast av krisen (Schön 2014:442). 

Göteborgs LA liksom Strömstads LA visade emellertid på en relativt låg sårbarhet. Detta trots 
Volvos starka närvaro i Göteborg, vilket troligen har att göra med en geografisk arbetsdelning. 
Sysselsättningen inom fordonsindustrin i Göteborg befinner sig högre upp i värdekedjan d.v.s. 
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sysselsättningen består i större utsträckning av högkvalificerade jobb än i de mer perifera lokal 
arbetsmarknaderna.  

 

3.3.2 Återhämtningsförmåga i lokala arbetsmarknader efter en systemkris 
Ur ett nationellt perspektiv var det i huvudsak storstadsregionerna, yt-stora och regioner med 
stort regionalt centra som återhämtade sig väl efter finanskrisen (se bilaga 1). Inom Västra 
Götaland var det återigen Bengtsfors-Dals Eds LA samt Trollhättan-Vänersborgs LA och 
Lidköping-Götene LA som visade den svagaste återhämtningsförmågan. Noterbart är att 
Trollhättan-Vänersborgs LA och Lidköping-Götene LA har ännu, i skrivande stund, inte 
återhämtat det sysselsättningstapp som finanskrisen innebar. Trollhättan-Vänersborgs LA, och 
Bengtsfors-Dals-Eds LA karaktäriseras alltså som ”försvagade” regionala ekonomier efter 
finanskrisen medan Göteborgs och Strömstads LA och i viss mån även Borås LA kan betraktas 
som ekonomier med hög grad av regional ekonomisk resiliens och som varande under utveckling.  

Sårbarheten under finanskrisen tycks ha varit tydligt kopplad till de lokala arbetsmarknadernas 
branschstruktur genom att tillverkningsindustrin och särskilt fordonsindustrin drabbades hårt av 
finanskrisen. Detta förklaras bl.a. av den typ av produkter som dessa industrier framställer, en ny 
personbil, lastbil eller anläggningsmaskin är s.k. investeringsvara. Med detta menas en vara där 
ett inköp eller en order baseras på långsiktig planering och där inköpet ofta sker genom belåning. 
När förtroendet i ekonomin försvagas eller när väl krisen slår till drabbades ofta många branscher 
vars produkter kännetecknas som investeringsvaror hårt, t.ex. motorfordonstillverkare. Särskilt 
gäller detta vid den typ av sektorskris som drabbar ”belåningsinstitut”, d.v.s. banker och andra 
kreditinstitut som i normalfallet möjliggör denna typ av konsumtion genom sin utlåning. När 
inlåningsmöjligheterna försvåras eller fördyras genom räntestegring sjunker efterfrågan på 
investeringsvaror snabbt. Däremot tenderar efterfrågan av icke varaktiga konsumtionsvaror, 
sådant som konsumeras omedelbart efter ett inköp och dessutom oftast är direkt finansierade t.ex. 
livsmedel, kläder och medicin, att vara relativt okänslig för upp- och nedgångar i konjunkturen. 
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Forskning om våra konsumtionsmönster visar att konsumtionen av varaktiga varor, som invest-
eringsvaror, insatsvaror och varaktiga konsumtionsvaror är betydligt mer volatil än för varor som 
konsumeras direkt och som finansieras direkt. Varor som mat, kläder och medicin tillhör ju våra 
mest grundläggande behov och dessa varor prioriteras även i sämre tider. Dessa mönster blir 
tydliga då utvecklingen av branschernas ”orderingång” studeras, se figuren nedan. När det gäller 
återhämtningen gäller samma mönster d.v.s. vi äter inte markant mer i högkonjunktur eller 
konsumerar troligen inte heller särskilt mycket mer medicin. Detta innebär att de lokala 
arbetsmarknaderna vars sysselsättning är stor inom t.ex. livsmedelsindustri, läkemedelsindustri 
eller partihandel inte heller upplever en särskilt kraftig tillväxt under återhämtningen.  Däremot 
är en vanlig indikator i högkonjunktur just konsumtionsutvecklingen av sällanköpsvaror t.ex. 
antalet nyregistrerade bilar. 

 

3.4 Lärdomar från Västra Götalands historiska sårbarhet och 
återhämtningsförmåga 

Genomgången av hur tidigare ekonomiska kriser påverkat Västra Götaland visar att skillnaderna 
varit stora under olika typer av kriser. Skillnaderna inom regionen har också varit stora.  

90-tals krisen innebar en strukturchock av sådan omfattning att den högsta möjliga 
sysselsättningsnivån för de allra flesta av Västra Götalands lokala arbetsmarknader, i vissa fall 
permanent och i andra fall för mycket lång tid, justerades ned. Krisen omstrukturerade därmed 
den inomregionala hierarkin i Västra Götaland och skyndade på en ökad koncentration av 
ekonomisk aktivitet till regionkärnan Göteborg. Genomgången av den historiska utvecklingen 
visar samtidigt att Västra Götaland som helhet är en för stor och heterogen geografi för att 
sammantaget studera ur ett resiliensperspektiv, bl.a. därför att variationen inom regionen varit så 
stor. Man kan samtidigt fråga sig, i ljuset av den ca 25 åriga utveckling som beskrivits ovan, om 
det i fallet Bengtsfors-Dals Eds LA är relevant att prata om krisernas påverkan på den lokala 
ekonomin, utan snarare se utvecklingen som en kontinuerligt minskande lokal arbetsmarknad.  

90-talskrisen påverkade Västra Götaland i en utsträckning som inte går att jämföra med 
efterkommande nedgångar. Samtliga arbetsmarknader i regionen drabbades av kraftigt minskad 
sysselsättning. Skillnaderna inom regionen blir istället desto tydligare då vi samtidigt studerar 
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återhämtningen av arbetsmarknaderna. Hälften av regionens arbetsmarknader definieras genom 
”new equilibrium method” som arbetsmarknader under ”utveckling” (Göteborgs, Borås, Skövde 
och Linköping-Götene LA). Två arbetsmarknadsregioner definieras som ”transformativa” d.v.s. 
under omvandling (Trollhättan-Vänersborgs och Strömstads LA), medan en arbetsmarknad 
Bengtsfors-Dals Eds LA framstår som rejält försvagad även ur ett långsiktigt perspektiv.  

När det gäller IT-kraschen strax efter millennieskiftet är det endast Bengtsfors-Dals-Eds LA som 
inte återhämtat den sysselsättningsförlust som då skedde. Detta indikerar att den typ av 
sektorsspecifika nedgång som IT-kraschen initialt innebar inte drabbade Västra Götaland i 
motsvarande utsträckning som andra regionala ekonomier i Sverige. Jämför man exempelvis 
storstadsarbetsmarknadsregionerna Stockholm-Solna och Göteborg finner man att Stockholm-
Solna LA både genomled ett större relativt sysselsättningstapp och upplevde en svagare 
återhämtning kopplat till IT-kraschen. Här spelar det säkerligen in att Göteborgs LAs ekonomi 
vid denna tidpunkt inte hunnit utveckla en lika betydelsefull IT-sektor. IT-sektorn i Sverige har, 
vilket kommenterats tidigare, varit kraftigt koncentrerad till just Stockholm. Det finns en 
geografisk logik i att nya branscher ofta uppstår i toppen av den regionala hierarkin (Stockholm) 
och med tiden sprids över landet (se t.ex. Henning 2009:117ff). Det är också därför som 
Stockholm drabbades tidigare av krisen, då krisen ännu var koncentrerad till IT-sektorn, medan 
resten av landet framförallt drabbades av den efterföljande generella konjunkturnedgången. 

Den sektorskris d.v.s. finanskrisen som nådde Sverige i slutet av 00-talet drabbade många 
västsvenska arbetsmarknader hårt. Återhämtningen var dock stark och man överkom denna 
svacka relativt snabbt genom en stark återhämtning. IT-kraschen var ur detta hänseende av 
annorlunda karaktär än både 90-talets strukturkris och systemkrisen genom Finanskrisen 
2008/2009. Samtliga arbetsmarknader i Västra Götaland undantaget Bengtsfors-Dals Eds LA 
upplevde under tidsperioden 2000-2003 en växande sysselsättning liksom under 
återhämtningsfasen efter krisen mellan åren 2003-2007. Merparten av västsvenska 
arbetsmarknader är att beteckna som att de utvecklas ur ett ”new equilibrium method” 
perspektiv. När det gäller krisens inledande skede har tidsdimensionen en avgörande faktor. 
Precis som spridningen av IKT-sektorn skett med viss tidsförskjutning inom det svenska regionala 
systemet, drabbades också svenska regioner olika hårt under IT-kraschen. Då IT-sektorn inte varit 
lika utbyggd längre ned i den regionala hierarkin drabbades också toppen av hierarkin (läs 
Stockholm) hårdare än andra storstadsregioner. IT-kraschen drabbade initialt i huvudsak 
avgränsade sektorer av ekonomin, framförallt IT-, telekom-, och finanssektorn i Stockholm.  

Inte heller finanskrisen innebar en lika stor utmaning som 90-talskrisen. Till skillnad från IT-
kraschen i början av 00-talet fick dock finanskrisen en större spridning inom det regionala 
systemet, d.v.s. olika lokala arbetsmarknader drabbades uppenbart olika hårt. Detta mönster har 
sin förklaring i regionernas olika branschsammansättningar då vi vet att det framför allt var den 
svenska tillverkningsindustrin som drabbades hårt. Tillverkningsindustrin består samtidigt av 
många olika branscher med företag som tillverkar väldigt olika produkter. När det gäller 
konjunktur- och krispåverkan är ofta den mest klargörande beskrivningen branscher som till-
verkar olika produkter, men som påminner om varandra i konsumtionsmönster d.v.s. om de köps 
och förbrukas direkt eller om produkterna har karaktären av investeringsvaror. Efterfrågan på 
sådana investeringsvaror, där till exempel motorfordon, maskinindustri och övrig transport-
medelsindustri ingår och där en företagsorder eller ett hushålls inköp ofta baseras på långsiktig 
planering och samtidigt ofta belånad finansiering, drabbas därför både tidigt och hårt då det 
uppstår oro i den globala ekonomin. I fallet Göteborgs LA påverkas därför olika delar av 
ekonomin olika, Volvo och transportmedelsindustrin som utgör en viktig del av ekonomin 
drabbades både hårt och tidigt medan t.ex. Astra och läkemedelsindustrin som också är en viktig 
del av ekonomin och arbetsmarknaden inte upplevde ett lika hårt slag. Sektorer kopplade till 

25 
 



konsumtionen av icke varaktiga varor har till och med visat sig variera mindre än inkomsterna 
vilket kan förklara att trots den ekonomiska nedgången, som ju påverkar hushållens inkomster, så 
låg efterfrågan i Sverige som helhet på icke varaktiga konsumtionsvaror relativt konstant. Detta 
medförde exempelvis att orderingången för livsmedelsindustrin inte påverkades närmelsevis i så 
stor omfattning som t.ex. transportmedelsindustrin vilket framgår i den tidigare figuren över 
orderingångar. För de lokala arbetsmarknader där livsmedelsindustrin är en av de största, t.ex. 
Linköping-Götene LA innebar detta att sysselsättningen inte påverkades i lika stor utsträckning 
som i exempelvis Trollhättan-Vänersborgs eller Skövde LA där transportmedelsindustrin är de 
största branscherna. I Strömstads och Borås LA där de största branscherna återfinns inom Parti- 
resp. detaljhandel med hushållsvaror, d.v.s. varor som inte är investeringsvaror påverkades man 
således mindre än t.ex. Trollhättan-Vänersborgs och Skövde LA. Medan Bengtsfors-Dals Eds LA 
där Massa, pappers- och pappersvaruindustri är den största näringen drabbades däremot hårt trots att 
nedgången i orderingång inte var jämförelsevis lika kraftig som inom t.ex. 
transportmedelsindustrin.   

När det gäller återhämtningsförmågan generellt kan vi konstatera att samtliga storstadsregioner 
återhämtat sig väl oavsett vilken typ av kris som vi här studerat. Samtidigt har återhämtningen 
återkommande varit svag i befolkningsglesa och exportsvaga regioner samt i bruksortsregioner. 
Detta mönster sammanfaller väl med det ramverk som Lundqvist & Olander (2001) utarbetat och 
som förutsätter att regioner i toppen av det regionala systemet (i toppen av hierarkin) har unika 
avancerade möjligheter att ta tillvara möjligheter till ekonomisk förnyelse. Dessa regioner 
definieras som de största regionerna i ett regionalt system (störst i form av befolkning och i 
marknadsstorlek).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ekonomin i Västra Götaland är sårbar för omfattande 
strukturkriser. Regionen är och har varit en industri- och exportberoende ekonomi. Samtidigt 
tycks 90-tals krisen ha påskyndat strukturomvandlingen och koncentrationen av produktion och 
sysselsättning till regionens centra och starkare arbetsmarknader.  

Vad kan vi då säga om Västra Götalands resiliens inför kommande kriser? I den följande delen av 
denna rapport skall vi ägna oss åt just den frågan. Genomgången av Västra Götalands historiska 
resiliens har gett oss vissa ledtrådar, bland annat att regionens lokala arbetsmarknader kommer 
att studeras var för sig, men också att fler och mer finstämda indikatorer kring de lokala 
ekonomiernas sammansättning studeras. Innan vi i kapitel 5 fördjupar oss i de enskilda 
arbetsmarknadsregionernas sårbarhet identifieras i nästa kapitek ett antal indikatorer för att mäta 
sårbarhet och återhämtningsförmåga. 
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4 Att mäta sårbarhet och återhämtningsförmåga  
I detta kapitel identifieras ett antal indikatorer för att mäta sårbarhet och återhämtningsförmåga. 
Dessa används sedan för att sårbarheten och återhämtningsförmågan i de lokala 
arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. 

4.1 Indikatorer för sårbarhet och återhämtningsförmåga  
I studier av ekonomisk sårbarhet och resiliens förekommer en variation av indikatorer som alla 
syftar till att på olika sätt mäta och rangordna ekonomisk utsatthet och återhämtningsförmåga. 
En första distinktion som bör göras vid en genomgången av denna, relativt omfattande litteratur, 
är att reda ut vilken geografisk nivå som är av intresse. Den typ av indikatorer som används 
varierar nämligen beroende på om det är stater eller regioner som avses.  

En omfattande genomgång av indikatorer på ekonomisk sårbarhet har nyligen presenterats av 
OECD. De indikatorer som listas omfattar b.la. indikatorer om obalanser på finansmarknaden, 
indikatorer kring privata, icke finansiella obalanser, indikatorer på obalanser inom 
tillgångsmarknader och inom den offentliga sektorn, indikatorer på uppkoppling mot- och 
överförening av globala risker. (OECD 2015). Dessa indikatorer avser emellertid den nationella 
nivån och är inte lika enkelt applicerbara på lokal eller regional ekonomi. 

I denna rapport ligger fokus på lokala arbetsmarknader och vi har därför inte använt de 
indikatorer som OECD föreslår. Istället har vi hämtat inspiration dels från forskningslitteratur 
inom fältet ”regionalekonomisk resiliens” och dels från myndighets-, instituts- och konsult-
rapporter. Vid en genomgång av denna typ av litteratur blir det snabbt tydligt att det är vissa typer 
av mått som återkommer i de flesta rapporter. Indikatorer kopplade till regioners återhämtnings-
förmåga är mindre vanliga än indikatorer kopplade till ekonomisk sårbarhet.  

De indikatorer som är vanligt förekommande i den typ av litteratur som vi studerat, kan 
huvudsakligen delas in i fyra kategorier:  

• Ekonomiska struktur- och koncentrationsindikatorer 
• Geografiska lokaliseringsmått  
• Faktiska utvecklingsmått  
• Indikatorer kring humankapitalets sammansättning.  

4.1.1 Ekonomiska struktur- och koncentrationsindikatorer 
Indikatorer rörande regional eller lokal ekonomi inriktas vanligen på arbetsmarknadens dynamik 
genom mått på sysselsättningens branschmässiga koncentration, omfattningen av arbetspendling 
och nyföretagande m.m. (Tillväxtverket 2016, NUTEK 2001 & SNF 2007). I dessa sammanhang 
mäter man vanligen hur många företag som behövs i t.ex. en kommun för att nå halva 
lönesumman eller sysselsättningen i det privata näringslivet (t.ex. Tillväxtverket 2016). Det är 
också vanligt att fokusera på arbetsställens storlek (t.ex. NUTEK 2001), andelen av 
sysselsättningen på arbetsplatser med över 250 anställda respektive andelen anställda på 
arbetsplatser med under 50 anställda. Denna typ av indikatorer handlar om graden av beroende 
av ett eller ett fåtal stora företag eller arbetsställen.  

På samma sätt studeras vanligen om kommunen/regionen har ett branschmässigt ensidigt 
näringsliv (se SNF 2007, WSP 2013). Detta studeras vanligen genom mått som t.ex. 
branschbredd, d.v.s. hur stor andel av Sveriges ca 860 branscher som finns representerade i den 
studerade regionen. Eftersom tillverkningsindustrin drabbats hårt under de senaste ekonomiska 
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kriserna brukar specifikt andelen industrisysselsättning lyftas ut som en särskilt intressant 
sårbarhetsindikator (Nutek 2001, Tillväxtanalys 2011 och WSP 2013).  

4.1.2 Geografiska lokaliseringsmått  
Det förekommer att också geografiskt strukturella förhållanden ingår i sårbarhetsindikatorer. En 
regions placering i en nationell regionalhierarki d.v.s. i vilken grad det lokala näringslivet ingår i 
regionala och nationella system och värdekedjor (se ESPON 2014 och SNF 2007) eller en 
kommuns roll som regionalt centrum kontra utkantskommun i en region. Ifall en kommun ingår i 
en större arbetsmarknadsregion (in- och utpendling från omkringliggande kommuner) är också en 
återkommande indikator (se SNF 2007 & Tillväxtverket 2016). Ett annat mått är geografisk 
tillgänglighet till arbetstillfällen med bil inom ett visst tidsintervall för att få ett mått på 
nattbefolknings möjlighet att nå ett visst antal arbetstillfällen. 

4.1.3 Faktiska utvecklingsmått 
När ESPON, EU:s program med huvudansvar för territoriella analyser, studerar de europeiska 
regionernas ekonomiska resiliens fokuserar man på hur regionerna klarat finanskrisen. ESPON 
menar att för att förstå hur en ekonomi kan stå emot och återhämta sig från en ekonomisk chock 
bör man studera hur regionen klarat tidigare kriser (ESPON 2014). ESPON är inte de enda som 
gör denna bedömning, även inom forskningslitteraturen kring regionalekonomisk resiliens är det 
vanligt att krispåverkan studeras (Martin & Sunley 2011, Ericsson & Hane-Wijman 2015). 
Finanskrisen 2008–09 visade nämligen hur sårbara moderna ekonomier sammankopplade genom 
globala värdekedjor kan vara. I en alltmer sammanflätad global ekonomi blir spridningseffekterna 
större när en begränsad del av systemet träffas av en negativ chock. I andra studier görs också 
genomgångar av hur utveckling sett ut över tid i det lokala näringslivet och i vilken utsträckning 
regionens sysselsättning återfinns i branscher som trendmässigt minskar (se SNF 2007 & WSP 
2013, SOU 2015:101). 

4.1.4 Indikatorer inriktade på humankapitalets sammansättning  
Ett annat vanligt område som studeras är den generella befolkningstillväxten, andelen av 
befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftens utbildningsnivå (SNF 2007, WSP 2013 & 2015 
samt Västsvenska Industri och Handelskammarens 2005). I de studier som i huvudsak fokuserat 
på kommuner och regioners industrisysselsättning görs jämförelser av andelen industrisysselsatta 
på arbetsställen där såväl andelen tekniker som högskoletekniker är högre än riksgenomsnittet 
och tvärt om (t.ex. Nutek 2001) 

4.2 Vårt val av indikatorer för sårbarhet och återhämtningsförmåga 
Med utgångspunkt i sammanställningen ovan har vi i denna studie valt att redovisa ett antal mått 
som sammantaget ger en spridning över de fyra kategorierna som beskrivits ovan. För en mer 
utförlig beskrivning av beräkningarna av indikatorerna, se bilaga 2.  

4.2.1 Indikatorer på ekonomins sårbarhet 
Branschkoncentration: Beräknas genom att jämföra spridningen av en regions fördelning av andel 
förvärvsarbetande per SNI-bransch. 100 anger att regionen har samma spridning av de 
förvärvsarbetande över olika branscher som hela riket medan 0 anger att alla förvärvsarbetande 
finns i en enda bransch. I Västra Götaland ligger regionerna ett spann från 81 till 98. 

Beroende största företaget: Hur stor andel av dagbefolkningen som arbetar i största företaget plus 
andelen i övriga branscher som indirekt påverkas av en förändring av antalet arbetstillfällen i 
största företaget.  
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Beroende största bransch: Hur stor andel av dagbefolkningen som arbetar i största branschen plus 
andelen i övriga branscher som indirekt påverkas av en förändring av antalet arbetstillfällen i 
största branschen.  

Industriberoende: Beräknas som andelen sysselsatta av dagbefolkningen inom 
tillverkningsindustrin. 

Historisk sårbarhet: Minskningen av antal sysselsatta under finanskrisen.  

4.2.2 Indikatorer på ekonomins återhämtningsförmåga 
Växande branscher: Beräknas genom andel sysselsatta inom branscher som prognostiseras öka i 
sysselsättning fram till 2040 enligt Långtidsutredningen (SOU:2015:101). 

Arbetslöshet: Andel arbetslösa i befolkningen. Arbetslöshetsnivån är en generell indikator på hur 
stor andel av arbetskraften som redan innan en kris utgör en outnyttjad resurs vilket kan försvåra 
återhämtningen. 

Högutbildade: Andel i befolkningen med eftergymnasial utbildning, anges som en indikator på 
hur stor del av arbetskraften som relativt lätt kan omlokaliseras/omställas efter en ekonomisk 
nedgång.  

Ekonomins förnyelsedynamik: Beräknas genom statistiska uppgifter från FAD – företagens 
dynamik. Måttet i fråga avser andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag.  

Tillgängliga arbetstillfällen: Antal arbetstillfällen en invånare i genomsnitt kan nå inom 45 
minuter med bil.  
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5 Lokala ekonomiers sårbarhet & återhämtnings-
förmåga 
I det här kapitlet presenteras de sju lokala arbets-
marknadsregionerna (LA-regioner) med centrum i 
Västra Götaland i varsitt kapitel.1  I Göteborgs LA-
region ingår tre kommuner i Halland. För varje LA-
region finns ett inledande kapitel med kort redogörelse 
av arbetsmarknadens förutsättningar utifrån befolkning, 
pendling, geografi, andel sysselsatta i privat sektor, 
andel egenföretagare med mera. Sårbarheten i en LA-
region påverkas till stor del av näringslivs- och 
branschstrukturen. En kort beskrivning finns med av de 
största branscherna och företagen i den privata sektorn. 
En beräkning har gjorts av vilken påverkan på 
sysselsättningen som sker vid en nedgång av största 
branschen respektive största företaget.  

För att få en bild av återhämtningsförmågan redovisas 
utbildningsnivån för största branschen och totalt i 
respektive LA-region. Arbetslöshet, andel i växande 
branscher och antal tillgängliga arbetstillfällen är andra 
viktiga faktorer för återhämtningsförmågan. 

Varje LA-region analyseras utifrån näringslivets 
sårbarhet och den lokala arbetsmarknadens åter-
hämtningsförmåga. Avslutningsvis finns en samman-
fattning med de viktigaste nyckeltalen för att enkelt få 
en överblick och kunna jämföra LA-regionerna med varandra. 

En sammanställning av de fem utvalda indikatorerna för sårberhet respektive 
återhämtningsförmåga för samtliga sju lokala arbetsmarknadsregioner finns i bilaga 3.  

 

  

1 Åmål ingår inte i analysen eftersom kommunen ingår i LA Karlstad, d.v.s. en arbetsmarknadsregion med centrum i 
Värmland.  
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5.1 Strömstads LA-region 
5.1.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Strömstads lokala arbetsmarknad (LA) består av två 
kommuner, Strömstad och Tanum, som tillsammans har en 
befolkning på 25 300. Den arbetande dagbefolkningen är drygt 
12 000, och 82 procent av dessa bor inom den lokala 
arbetsmarknaden. Inom Strömstad LA arbetspendlar 22 
procent över kommungränsen medan 78 procent bor och 
arbetar i samma kommun. Den största pendling går från 
Tanum till Strömstad med 740 personer medan det omvända 
är 160. Totalt pendlar 2 300 in och 3 000 ut från den lokala 
arbetsmarknadsregionen, varav drygt 200 av inpendlarna 
kommer från Norge. Hälften av utpendlarna jobbar i Norge.  

I Strömstad LA är det en högre andel som arbetar i privat 
sektor än genomsnittet för Västra Götaland. Andelen som 
arbetar i offentlig sektor är 29 procent, 5 procentenheter lägre 
än genomsnittet för Västra Götaland.  

Utbildningsnivån är betydligt lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland, det vill säga en högre andel har grundskola som 
högsta utbildningsnivå och en lägre andel har eftergymnasial 
utbildning jämfört med Västra Götalandssnittet.  

Arbetslösheten är den lägsta i Västra Götaland och ligger på 5 
procent. Närheten till Norge är en viktig orsak till det. Boende 
når i genomsnitt hela 82 500 arbetstillfällen (inklusive Norge) 
inom 45 min med bil. I förhållande till arbetsmarknadens 
storlek är det ett högt antal.  

5.1.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Strömstads LA är starkt påverkad av närheten 
till Norge och kusten som turistmål. Kopplat till turismen 
finns en relativt stor detaljhandel. De sju största branscherna 
har alla en stark koppling till besöksnäringen och närheten till 
Norge. Strömstads LA har en ökad sårbarhet genom 
beroendet av norska kunder. Både oljepriset och den norska 
valutan är osäkerhetsfaktorer.  

Andelen företagare är betydligt högre än genomsnittet i Västra 
Götaland, 16 jämfört med 10 procent. I Tanum är det något 
högre andel än Strömstad2. Andelen sysselsatta i små företag 
(upp till 9 anställda) är speciellt hög, 48 procent jämfört med 
32 procent i Västra Götaland.  

2 http://www.stromstad.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning/faktaomnaringslivet.4.b5400fe1453b28b6b71dd64.html 

 

• 25 300 invånare 
• 12 000 förvärvsarbetande 
• 84% förvärvsgrad* 
• 5% arbetslöshet 

 

 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag i 
Strömstads LA är 38 procent, vilket är den näst lägsta 
andelen i Västra Götaland. En hög andel ska visa på en 
förnyelsedynamik i ekonomin.  

I Strömstads LA är branchkoncentrationsmåttet bland de 
lägsta i Västra Götaland, 86 jämfört med 100 för riket, vilket 
tyder på en mindre spridning av arbetskraften mellan 
branscherna än i de flesta övriga arbetsmarknadsregioner. 
Enbart Bengtsfors-Dals-Eds LA har en ännu större 
koncentration av arbetskraften än Strömstads LA av 
arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland.  

5.1.3 Största branscherna 
Den största branschen är Detaljhandel med brett sortiment. Branschen omfattar butiker, varuhus och 
stormarknader med tillräckligt brett sortiment. Enligt långtidsutredningen förväntas den växa i 
ungefär samma takt som tidigare. Branschen har en relativt hög grad av andel sysselsatta. 
Normalt sett är branschen relativt stabil med kunder lokalt, men i Strömstads LA fall är den 
dominerande kundkretsen resande från Norge. Branschen består av ca 60 arbetsställen och det är 
en låg andel sysselsatta i det största företaget jämfört med andra arbetsmarknadsregioner. 
Restaurangverksamheten har betydligt fler företag, drygt 130.  

Sju största branscherna i Strömstad LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 471  Detaljhandel med brett sortiment 850 9,9 7,1 

2 561  Restaurangverksamhet 600 7,0 5,0 

3 477  Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 490 5,7 4,1 

4 551  Hotellverksamhet 430 5,0 3,5 

5 412  Byggande av bostadshus och andra byggnader 330 3,9 2,7 

6 476  Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar 310 3,6 2,6 

7 472 Specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och 
tobaksaffärer 

290 3,3  2,4 

 

Största branschen, Detaljhandel med brett sortiment har en 
högre andel anställda med som högst gymnasieutbildning 
och lägre andel eftergymnasialt utbildade än genomsnittet 
för övriga branscher och utbildningsnivån är även något 
lägre i branschen i Strömstads LA jämfört med genom-
snittet för branschen i Västra Götaland.  

De sju största branscherna utgör 38 procent av antalet 
sysselsatta i privat sektor. I Västra Götaland är andelen av 
de sju största branscherna 23 procent. I Strömstads LA-
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region behövs enbart fyra branscher att komma upp 25 procent av de andel sysselsatta inom 
privat sektor (åtta för Västra Götaland i genomsnitt).  

Strömstads LA är beroende av ett fåtal branscher, bland de sju största finns handel i fyra av dem. 

En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher visar 
att de 850 jobben endast ger ca 20 indirekta arbetstillfällen, d.v.s. en 
minskning i största branschen skulle inte påverka övriga branscher 
nämnvärt. Totalt påverkar den största branschen 7,2 procent av den 
totala arbetsmarknaden i Strömstads LA. Eftersom flera av de största 
branscherna troligtvis skulle öka eller minska av samma anledning som 
största branschen, t.ex. förändringar i norska valutan, skulle dock i 
praktiken troligtvis flertalet av de största branscherna påverkas i 
samma utsträckning som den största. 

5.1.4 Största företagen 
Det största företaget Gottebiten Strömstad AB, grundades i Strömstad 1997 av tre bröder. Idag 
finns sex godisbutiker vid norska gränsen, tre i Strömstad och tre i Värmland. Butiken i Nordby 
Shoppingcenter är världens största godisbutik. Orvelin Gruppen med huvudkontor i Strömstad 
äger Gottebiten. Gottebiten ingår i branschen Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och 
tobak (SNI 472). 

Det näst största företaget heter NorDan AB. Företaget ingår i en norsk koncern som tillverkar 
både fönster och dörrar. Drygt 1 300 är sysselsatta i Norge, Sverige och Polen. Anläggning i 
Tanum tillverkar enbart fönster och blev uppköpt 2005 av NorDan. Fönstertillverkning har 
funnits länge i Tanum och kvaliteten på fönstren har präglats av det hårda kustklimatet. NorDan 
ingår i branschen Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. (SNI 162).  

Swedemount sportwear & fashion säljer ryggsäckar och funktionskläder en webshop och i 
butikskedjan Sportshoppen. Maximat Nordby är ett dotterbolag till Grensemat AB som är ett 
privat aktiebolag. KGH Custom services är ett aktiebolag som delvis ägs av ett utländskt 
investmentbolag. 

De fem största företagen utgör 10 procent av de sysselsatta inom privat sektor i den lokala 
arbetsmarknadsregionen.  

Fem största privata företagen i Strömstad LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel % av 
sysselsatta i 
privat sektor 

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 47.242 Gottebiten Strömstad AB 225 2,6 1,9 

2 16.233 NorDan AB  175 2,0 1,5 

3 47.641 Swedemount Sportswear & Fashion AB 170 2,0 1,4 

4 47.112 Maximat Nordby AB 170 2,0 1,4 

5 52.290 KGH Customs Services AB 125 1,5 1,0 
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En simulering av största företagets påverkan på övriga arbets-
marknaden visar att de ca 225 jobben bara ger ca 10 indirekta 
arbetstillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren 2 procent av 
arbetsmarknaden i Strömstads LA.  

5.1.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammen nedan framgår att hela 85 procent av de 
sysselsatta i Strömstads LA är verksamma i branscher som enligt 
Långtidsutredningen bedömning kommer att växa de närmaste 
25 åren. Det är den högsta andelen av samtliga lokala arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. 
En förklaring till detta är en låg andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin, där enbart 6 procent 
är sysselsatta. Antalet sysselsatta inom handel förväntas öka, vilket ju är en dominerande bransch 
i Strömstads LA. En osäkerhet i Strömstads LAs fall är beroendet av den norska gränshandeln, 
vilket för med sig att förutsättningarna för sektorns utveckling skiljer sig från övriga riket.  

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar Strömstads LAs sårbarhet och återhämtningsförmåga 
med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2. 

  

Flera indikatorer pekar på en förhållandevis låg sårbarhet för näringslivet i Strömstads LA. 
Industriberoendet, är förhållandevis lågt. Arbetsmarknadsregionen har inte heller något stort 
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beroende av största företaget. Det faktum att Strömstads LA inte drabbades så hårt av konjunktur-
nedgången 2008-2009 talar också för en god motståndskraft i ekonomin, vilket framgår av 
indikatorn historisk sårbarhet. Den starka specialiseringen inom detaljhandel skapar dock en stor 
branschkoncentration och pekar mot en hög sårbarhet för en sektorspecifik chock mot handeln. 
Detta blir tydligt i utfallet av indikatorerna för beroende största bransch och branschkoncentration. 
Handelns starka beroende av den norska gränshandeln innebär att en kraftig nedgång inom 
handel är ett tänkbart scenario.  

Indikatorerna som avser mäta förutsättningar för återhämtning i Strömstads LA efter en kris visar 
ingen entydig bild. Indikatorns växande branscher mäter arbetsmarknadsregionens förutsättningar 
för framtida strukturomvandling. Denna indikator tyder på Strömstads LA har en näringslivs-
struktur som har goda förutsättningar att klara strukturomvandlingen de närmste åren eftersom 
regionen har en stor andel sysselsatta i branscher som långtidsutredningen bedömer kommer att 
växa de närmaste decennierna. Detta beror huvudsakligen på de stora koncentrationen inom 
handel, som bedöms vara en sektor som skapar fler arbetstillfällen de närmaste decennierna. Men 
Strömstads LA starka beroende av gränshandeln med Norge bidrar ju som nämnts ovan också till 
sårbarhet. Det positiva utfallet för indikatorn växande branscher bör därför tolkas med stor 
försiktighet i Strömstads LAs fall. Den låga arbetslösheten bidrar till att skapa förutsättningar för en 
snabb återhämtning efter en kris. Ytterligare en faktor som talar för möjligheterna till en god 
återhämtning efter en kris är närheten till en stor och växande arbetsmarknad i Norge. Det finns 
dock risk för att den relativt låga utbildningsnivån i arbetskraften gör att stora grupper kan få 
svårigheter att komma tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha friställts. Även för indikatorn 
ekonomins förnyelsedynamik ligger Strömstads LA sämre till än genomsnittet för Västra Götalands 
arbetsmarknadsregioner.  

Sammantaget visar analysen att det stora beroendet av handeln bidrar till hög sårbarhet vid en 
kris som drabbar enbart detaljhandeln. Med tanke på detaljhandelns starka beroende av norska 
kunder är ett sådant scenario fullt möjligt. Vid en kris som drabbar detaljhandeln finns det även 
risk för att återhämtningen tar tid. Strömstads LA är dock förhållandevis väl rustade för 
sektorspecifika chocker inom andra områden, t ex tillverkningsindustrin. Detta till följd av ett lågt 
industriberoende. Ett tecken på detta är att Strömstads LA klarade sig väl vid finanskrisen 2008-
2009.  
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5.2 Bengtsfors- Dals-Eds LA-region 
5.2.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Bengtsfors-Dals-Eds lokala arbetsmarknad (LA) består av två 
kommuner, Bengtsfors och Dals-Ed, som tillsammans har en 
befolkning på 14 400. Den arbetande dagbefolkningen är 
knappt 6 400, varav 83 procent bor inom den lokala 
arbetsmarknaden.  

Inom arbetsmarknadsregionen pendlar 23 procent över minst 
en kommungräns och 77 procent bor och arbetar i samma 
kommun. Från Bengtsfors till Dals-Ed pendlar 250 personer 
och från Dals-Ed till Bengtsfors 180 personer. Totalt pendlar 
1 050 in och 1 000 ut från den lokala arbetsmarknadsregionen. 
I den siffran är inte Norge medräknat. Från Dals-Ed och 
Bengtsfors till Norge pendlar drygt 400 personer men enbart ett 
fåtal i omvänd riktning. 

Andelen som arbetar i offentlig sektor är 34 procent och 
andelen i privat sektor är 62 procent, ungefär som 
genomsnittet i Västra Götaland. 

Utbildningsnivån är betydligt lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland. Ungefär dubbelt så hög andel har grundskola som 
högsta utbildningsnivå medan andelen med eftergymnasialt 
utbildade är ungefär hälften av Västra Götalandssnittet. 

Arbetslösheten ligger på 10 procent vilket tillsammans med 
Trollhättan-Vänersborgs LA-region är högst i Västra Götaland. 
Boende når i genomsnitt enbart 20 000 arbetstillfällen inom 45 
min med bil.  

5.2.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Bengtsfors-Dals-Eds LA är kopplat till skogen 
som råvara. Bygden har en lång tradition med sågverk och 
papperstillverkning. Därutöver finns en förhållandevis stor 
callcenterverksamhet i Ed. 

Andelen företagare är betydligt högre än genomsnittet i Västra 
Götaland och ligger på 16 procent. En förklaring kan vara att 
området ligger på relativt långa avstånd från större arbets-
marknader. Närmare hälften av de sysselsatta inom privat 
sektor arbetar i små företag. 

 

 

 

• 14 400 invånare 

• 6 400 förvärvsarbetande 

• 80% förvärvsgrad* 

• 10% arbetslöshet 

 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag är i 
Bengtsfors - Dals-Eds LA 37 procent, vilket är den lägsta 
andelen i Västra Götaland. Måttet ska visa på 
förnyelsedynamiken i den regionala ekonomin. I Västra 
Götaland som helhet är det 47 procent.  

I Bengtsfors – Dals-Eds LA är branschkoncentrationsmåttet 
81, jämfört med 100 för riket, vilket är det lägsta i Västra 
Götaland. Måttet visar på en mindre spridning av 
arbetstillfällen mellan branscherna än för övriga 
arbetsmarknadsregioner. 

5.2.3 Största branscherna 
I Bengtsfors-Dals-Eds LA är den största branschen Massa-, pappers- och papptillverkning. I den ingår 
tillverkning av massa och papper, men inte specifika pappvaror. Branschen har präglats av både 
stora investeringar och nedläggningar. Produktivitetstillväxten förväntas enligt 
långtidsutredningen bli något svagare framöver, men det finns potential att öka. Branschen är 
beroende av råvarutillgången samt tillgången till energi.  

Sju största branscherna i Bengtsfors-Dals-Eds LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 171 Massa-, pappers- och papptillverkning 580 14,2 9,2 

2 822 Callcenterverksamhet 270 6,5 4,2 

3 021 Skogsförvaltning och skogsskötsel 230 5,6 3,6 

4 471 Detaljhandel med brett sortiment 150 3,7 2,4 

5 172 Industri för pappers- och pappvaror 150 3,5 2,3 

6 412 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader 140 3,5 2,2 

7 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 110 2,5 1,6 

 

Massa-, pappers- och papptillverkning har en högre andel 
anställda med som högst gymnasieutbildning och endast 
grundskola och lägre andel eftergymnasialt utbildade än 
genomsnittet för övriga branscher i LA-området. 
Utbildningsnivån är även något lägre i massa-, pappers- och 
papptillverkning i Bengtsfors-Dals-Eds LA jämfört med 
genomsnittet för branschen i Västra Götaland.  
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Av de sysselsatta i privat sektor arbetar hela 14 procent i branschen, vilket är den högsta andelen 
av de sysselsatta i en enskild bransch av alla lokala arbetsmarknader i Västra Götaland. De sju 
största branscherna tillsammans utgör 40 procent av totalt antal 
sysselsatta i den lokala arbetsmarknadsregionen. Det krävs bara 
tre branscher att komma upp 25 procent av de sysselsatta i privat 
sektor, lägst i Västra Götaland. 

En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher 
visar att de 580 jobben ger ca 200 indirekta arbetstillfällen, d.v.s. 
de indirekta effekterna är ca 1/3 av de direkta för den största 
branschen. Totalt påverkar den största branschen ca 13 procent av 
den totala arbetsmarknaden i Bengtsfors-Dals-Eds LA. 

5.2.4 Största företagen 
Det största företaget är Sykes Sweden AB, som är ett globalt tjänsteföretag som tillhandahåller 
outsourcing av kundtjänst, teknisk support, växellösningar och försäljning, främst över telefon. I 
Norden finns sju center. Företaget har 52 000 anställda och är noterat på Nasdaq i New York. I 
Sverige finns fem kontor varav ett ligger i Ed. Verksamheten är enklare att flytta jämfört med 
industriföretag. 

De två företagen därefter räknat i antalet anställda är RexCell Tissue & Airlaid AB och Munksjö 
paper AB som båda ingår i största branschen massa-, pappers- och papptillverkning. Tillsammans 
har de 13 procent av de sysselsatta i privat sektor. Båda en lång tradition med lokal kompetens 
inom ett nischsegment, vilket gör att risken för flytt eller nedläggning är något lägre än i 
branschen som helhet. Däremot är båda utsatta för stor internationell konkurrens. Rexcell ägs av 
Duni AB med huvudkontor i Malmö. Munksjö ingår i koncernen Munksjö Oyj med 
huvudkontor i Stockholm. Peterson packaging är norskt och Polyuretan Technology är svenskt 
privat ägt. 

De fem största företagen utgör 25 procent av antal sysselsatta i den privata sektorn. Jämfört med 
andra är det en mycket hög andel, och det gör den totala arbetsmarknaden mer sårbar vid 
eventuell nedläggning. 

Fem största privata företagen i Bengtsfors-Dals-Eds LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel av 
sysselsatta i 

privat sektor 

Andel av 
sysselsatta 

totalt 

1 82.200 Sykes Sweden AB 300 7,3 4,7 

2 17.122 Munksjö Paper AB 275 6,7 4,3 

3 17.129 RexCell Tissue & Airlaid Aktiebolag 265 6,4 4,1 

4 17.211 Peterson Packaging AB 125 3,0 1,9 

5 29.320 Polyuretan Technology Sweden AB 80 2,0 1,3 
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En simulering av största företagets påverkan på övriga 
arbetsmarknaden visar att de ca 300 jobben bara ger ca 10 indirekta 
arbetstillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren ca 4,9 % av 
arbetsmarknaden i Bengtsfors-Dals-Eds LA. 

5.2.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammet nedan framgår att 62 procent av de sysselsatta i 
Bengtsfors -Dals-Eds LA är verksamma i branscher som bedöms 
växa de närmaste 25 åren. Det är den lägsta andelen av samtliga 
lokala arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. Förklaringen är en hög andel sysselsatta inom 
tillverkningsindustrin, där 21 procent av de sysselsatta finns. Drygt en tiondel av totalt antal 
sysselsatta i regionen är verksamma inom massa- och pappersvaruindustri, där sysselsättningen 
förväntas minska med i 1,4 procent årligen.   

 

5.2.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i Bengtsfors-Dals-
Eds LA med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

 

Samtliga indikatorer pekar på en hög sårbarhet i regionen. Industriberoendet är högt, vilket kan 
bidra till en stor känslighet för den globala konjunkturen och risk för att verksamheter flyttas ut 
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från regionen. När det gäller de tre indikatorerna som möter koncentration på bransch- och 
företagsnivå (beroende största företag, beroende största bransch och branschkoncentration) ligger 
Bengtsfors-Dals-Eds LA ”sämst” till av samtliga arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. 
Bengtsfors-Dals-Eds LA var den arbetsmarknadsregion i Västra Götaland som drabbades hårdast 
vid finanskrisen 2008-2009, vilket framgår av indikatorn historisk sårbarhet.  

Indikatorerna i spindeldiagrammet till höger pekar på att regionens förutsättningar för åter-
hämtning efter en kris är förhållandevis begränsad. Invånarnas tillgång till arbetstillfällen inom 
rimlig pendlingstid är den lägsta i Västra Götaland, vilket försvårar möjligheten att hitta nya jobb 
för de som blivit friställda. Även en hög arbetslöshet i utgångsläget bidrar till hög konkurrens om 
jobben. Arbetskraftens utbildningsnivå är den lägsta i Västra Götaland. Eftersom de nya jobb som 
skapas ofta kräver eftergymnasial utbildning, bidrar även detta till att försvåra omställningen efter 
en kris. I och med att industrin står för en stor andel av sysselsättningen är en förhållandevis låg 
andel sysselsatta inom det som bedöms vara växande branscher de kommande decennierna. 
Ekonomins förnyelsedynamik, d.v.s. andel sysselsatta inom nya och växande företag, är också lägre 
än genomsnittet i Västra Götaland.  

Sammantaget tyder analysen på att Bengtsfors-Dals-Eds LA har en näringslivsstruktur och 
arbetsmarknad som bidrar till en hög grad av sårbarhet. Våra indikatorer pekar också på att 
regionen kan få svårigheter att återhämta sig efter en eventuell kommande kris. På längre sikt kan 
näringslivets sårbarhet i Bengtsfors-Dals-Eds LA minska genom satsningar för att stimulera 
nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag. Återhämtningsförmågan kan förbättras 
genom att skapa bättre pendlingsmöjligheter till starkare arbetsmarknader i Trestad och i Norge.  
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5.3 Trollhättan-Vänersborgs LA-region 
5.3.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Trollhättan-Vänersborgs lokala arbetsmarknadsregion (LA-
region) består av nio kommuner, som tillsammans har en 
befolkning på 204 600. Den arbetande dagbefolkningen är 
knappt 87 000, av dessa bor 89 procent inom den lokala 
arbetsmarknaden.  

Inom arbetsmarknadsregionen pendlar 36 procent över minst 
en kommungräns och 64 procent bor och arbetar i samma 
kommun. De största pendlingsströmmarna går mellan 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Från dessa tre är det 
också många som pendlar till Göteborg. Det är även en 
relativt hög pendlingen mellan Munkedal och Uddevalla i 
båda riktningarna samt från Färgelanda till Uddevalla. 
Grästorp har omfattande pendling till Lidköping-Götene LA. 
Munkedal, Sotenäs och Lysekil har stor pendling inom LA-
regionen och även med Strömstads LA.  

Göteborg är det enskilda kommun utanför arbetsmarknads-
regionen som flest pendlar till. Totalt pendlar 9 450 in och 14 
450 ut från den lokala arbetsmarknadsregionen. I den siffran 
är inte Norge medräknat. Från Trollhättans-Vänersborgs LA 
till Norge pendlar drygt 1 700 personer, omvänt enbart ett 20-
tal personer. 

I Trollhättan-Vänersborgs LA-region är andelen som arbetar i 
offentlig sektor 41 procent vilket är 7 procentenheter högre än 
genomsnittet för Västra Götaland. I motsvarande grad är 
andelen som arbetar i privat sektor lägre än i Västra Götaland.  

Utbildningsnivån är något lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland. Framför är det en lägre andel med eftergymnasial 
utbildade och fler som har gymnasieutbildning som högsta 
utbildningsnivå jämfört med Västra Götalandssnittet. 

Arbetslösheten ligger på 10 procent vilket tillsammans ned 
Bengtsfors-Dals-Eds LA-region är högst i Västra Götaland. 
Boende når i genomsnitt 107 500 arbetstillfällen inom 45 min 
med bil. Även om det är många i antal så är det relativt få i 
förhållande till arbetsmarknadens storlek. 

5.3.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Trollhättan-Vänersborgs LA har en bred 
branschstruktur med många småföretag inom tjänstesektorn, 
mekanisk industri, handel, turism, och kreativa näringar. 

 

 

• 204 600 invånare 

• 86 900 förvärvsarbetande 

• 79% förvärvsgrad* 

• 10% arbetslöshet 

 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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Andelen företagare är något högre än genomsnittet i Västra 
Götaland, 11 jämfört med 10 procent. En hög andel på 39 
procent av de sysselsatta i privat sektor arbetar i små företag 
med upp till 9 anställda.  

Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag är 
41 procent, vilket är en något låg andel jämfört med andra LA 
i Västra Götaland. Måttet ska visa på förnyelsedynamiken i 
den regionala ekonomin. 

I Trollhättan – Vänersborgs LA är branschkoncentrationsmåttet 92 jämfört med rikets 100, vilket 
är ungefär som genomsnittet för LA-regionerna i Västra Götaland. Det visar att spridning av 
arbetstillfällen mellan branscherna i ungefär lika bra som övriga LA-regioner i genomsnitt. 

5.3.3 Största branscherna 
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster är den största branschen, och utgörs av endast ett företag, 
GKN Aerospace. Branschen är liten och består av ett fåtal aktörer globalt. Branschen är inte lika 
styrd av kortsiktiga konjunktursvängningar eftersom det handlar om stora långsiktiga 
investeringar. Men vid en långvarig konjunkturnedgång kan det enskilda företaget påverkas mer. 
Tillväxten i branschen generellt förväntas inte vara lika hög som tidigare, men produktiviteten 
förväntas öka. Branschen blir också generellt allt mer kommersiell3. Jämfört med de andra 
arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland har största branschen i Trollhättan-Vänersborgs LA 
den lägsta andelen sysselsatta.  

Sju största branscherna i Trollhättan-Vänersborgs LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster 2 000 4,0 2,4 

2 471 Detaljhandel med brett sortiment 1 970 3,9 2,3 

3 561 Restaurangverksamhet 1 820 3,6 2,1 

4 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 1 770 3,5 2,0 

5 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 1 630 3,2 1,9 

6 711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 1 430 2,8 1,6 

7 433 Firmor för slutbehandling av byggnader 1 390 2,7 1,6 

 

3 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-mnfg-a-and-d-financial-perf-
study-2015.pdf 

42 
 

                                                      



I branschen Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster är 
utbildningsnivån relativt hög. Det är en högre andel 
sysselsatta med eftergymnasial utbildning och lägre andel med 
högst grundskola än genomsnittet för övriga branscher i LA-
området. Eftersom det i stort sett inte finns några fler 
anställda i branschen i övriga Västra Götaland, är Västra 
Götalandssnittet identiskt med snittet i LA-regionen.  

De sju största branscherna utgör 24 procent av totalt antal 
sysselsatta i den lokala arbetsmarknadsregionen. Det krävs 
åtta branscher att komma upp 25 procent av de sysselsatta. 
Branscherna tillhör olika typer av verksamheter och ger en bredd i 
regionen. 

En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher 
visar att de ca 2 000 jobben ger ca 900 indirekta arbetstillfällen, 
d.v.s. de indirekta effekterna är ca hälften av de direkta för den 
största branschen. Totalt påverkar den största branschen 3,3 procent 
av den totala arbetsmarknaden i Trollhättans-Vänersborgs LA. 

5.3.4 Största företagen 
Det största företaget GKN Areospace Engine System Sweden AB har drygt 2 000 anställda i 
Trollhättan. GKN är en brittisk global koncern med runt 50 000 anställda. Fabriken i Trollhättan 
ingår i affärsområdet Areospace tillsammans med drygt 30 andra fabriker i nio länder. GKN 
Aerospace Engine System bildades när GKN köpte Volvo Aero 2012 och berörde ungefär 3 000 
anställda i Sverige, Norge och UK. Produktionen är väldigt specialiserad, vilket möjligtvis gör 
den mindre flyttbar. Kunderna är i första hand flygmotortillverkare. Goda pendlingsmöjligheter 
från Göteborg stärker företagets möjligheter att få fortsatt tillgång till kompetent personal och 
samarbete finns med högskolan i Väst. De an större företagen i LA-regionen är Preem, NEVS, 
Orkla och IAC, vilka alla är utlandsägda.  

De fem största företagen utgör 8 procent av totalt antal sysselsatta i LA-regionen, vilket är relativt 
lågt. Men GKN dominerar som enskilt företag med 4 procent av sysselsättningen. Arbets-
marknadsregionen skulle därför drabbas betydligt mer om det största företaget lades ner jämfört 
med det näst eller tredje största. 

Fem största privata företagen i Trollhättan-Vänersborgs LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel % av 
sysselsatta i 
privat sektor 

Andel % av 
sysselsatta 
totalt 

1 30.300 GKN Aerospace Sweden AB 2 000 4,0 2,3 

2 19.200 Preem Aktiebolag 660 1,3 0,8 

3 29.320 National Electric Vehicle Sweden AB 
(NEVS) 

530 1,0 0,6 

4 10.390 Orkla Foods Sverige AB 400 0,8 0,5 

5 29.320 International Automotive Component Group 
Sweden AB (IAC) 

330 0,6 0,4 
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En simulering av största företagets påverkan på övriga arbets-
marknaden visar att de ca 2 000 jobben ger ca 900 indirekta 
arbetstillfällen. Totalt påverkar det största företaget ca 3,3% av den 
totala arbetsmarknaden i Trollhättans-Vänersborgs LA. I det här 
fallet är, som framgår ovan, det största företaget samma som största 
branschen. 

5.3.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammet nedan framgår att 80 procent av de sysselsatta i 
Trollhättan-Vänersborgs LA är verksamma i branscher som bedöms växa de närmaste 25 åren. 
Det är lite högre än genomsnittet i Västra Götaland. Trollhättan-Vänersborgs LA har genomgått 
en snabb strukturomvandling med en krympande tillverkningsindustri i följderna av Saab:s 
konkurs. Detta har bidragit till att det i tillverkningsindustrin enbart finns 12 procent av de 
sysselsatta. 

 

 

 

 

 

5.3.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i Trollhättan-
Vänersborgs LA med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

Trollhättan-Vänersborgs LA har genomgått en snabb strukturomvandling det senaste decenniet 
som har bidragit till minskat industriberoende och ett mer diversifierat näringsliv. Inte minst har 
Saab Automobiles konkurs bidragit till omställningen. Den förändrade näringslivsstrukturen har 
bidragit till en minskad sårbarhet för framtida kriser. Indikatorer som pekar mot detta är 
industriberoende och beroende av största bransch. Industriberoendet i Trollhättan-Vänersborgs LA är 
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numera bland de lägsta av Västra Götalands arbetsmarknadsregioner. Regionen har även, 
tillsammans med Borås arbetsmarknadsregion, det lägsta beroendet av en enskild bransch. 
Branschkoncentrationen är genomsnittlig. Till skillnad från övriga indikatorer för sårbarhet visar 
den historiska sårbarheten, en indikator som mäter hur regionen drabbades av finanskrisen 2008-
2009, på en hög grad av sårbarhet. Men i Trollhättan-Vänersborgs LAs fall finns det skäl att 
ifrågasätta relevansen i denna indikator. Till följd av den omfattande omställning som regionen 
har erfarit efter finanskrisen är det tveksamt om det går att dra några slutsatser om dagens 
situation utifrån den historiska sårbarheten.   

Indikatorerna i spindeldiagrammet till höger pekar på att regionens förutsättningar för åter-
hämtning efter en kris är svårbedömd. Arbetslösheten i regionen är hög, medan tillgången till 
arbetstillfällen inom 45 minuters restid med bil och ekonomins förnyelsedynamik är ungefär i nivå 
med genomsnittet för Västra Götalands arbetsmarknadsregioner. Andra indikatorer pekar på för-
hållandevis goda förutsättningar för återhämtning efter en kris. En förhållandevis stor andel är 
sysselsatta inom växande branscher – d.v.s. branscher som bedöms ha förutsättningar att växa de 
kommande decennierna. Det förklaras av en stor andel sysselsatta inom urbana näringar som 
företagstjänster och hushållsinriktade tjänster. Ytterligare en faktor som talar för goda 
förutsättningar för återhämtning är att andelen högutbildade är något högre än genomsnittet för 
arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland.  

Sammantaget bedöms Trollhättan-Vänersborgs LA vara en arbetsmarknadsregion med en 
förhållandevis låg sårbarhet. Detta är en följd av den omstruktureringen efter finanskrisen och 
Saab:s konkurs har bidragit till ett betydligt mer diversifierat näringsliv. När det gäller 
återhämtningsförmågan efter en eventuellt kommande kris är situationen mer oklar. Trots 
närheten och god infrastruktur saknar en stor andel tillgång till arbetsmarknaden i Göteborgs LA 
inom rimlig pendlingstid. Detta kombinerat med en hög arbetslöshet kan medföra att de som blir 
av med jobben vid en eventuell kommande kris kan få svårt att hitta få nya jobb. Å andra sidan 
talar en hög andel högutbildade och näringslivsstrukturen för relativt goda förutsättningar för 
återhämtning. 
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5.4 Lidköping-Götene LA-region 
5.4.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Lidköping-Götene lokala arbetsmarknadsregion (LA-region) 
består av fyra kommuner (Lidköping, Götene, Vara och 
Essunga), som tillsammans har en befolkning på 73 400. Den 
arbetande dagbefolkningen är knappt 33 400, varav 83 procent 
också bor inom den lokala arbetsmarknaden.  

Inom arbetsmarknadsregionen pendlar 33 procent över minst 
en kommungräns och 67 procent bor och arbetar i samma 
kommun. Mellan Lidköping och Götene går de största 
pendlingsströmmarna med drygt 1 000 i vardera riktningen. 
Skara är den kommun som flest in och ut från arbetsmarknads-
regionen och därefter kommer Skövde. Totalt pendlar 5 550 in 
och 7 250 ut från den lokala arbetsmarknadsregionen. Arbets-
marknadsregionen ligger inom pendlingsavstånd till två större 
delregionala center, Trollhättan och Skövde. 

Andelen som arbetar i offentlig sektor i Lidköping-Götene LA-
region är 32 procent. Jämfört med Västra Götaland är det en 
procentandel lägre än för genomsnittet. I företag och övriga 
organisationer är andelen 68 procent. 

Utbildningsnivån är något lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland. Framför allt har man en lägre andel eftergymnasialt 
utbildade och fler som har gymnasieutbildning som högsta 
utbildningsnivå jämfört med Västra Götalandssnittet. 

Arbetslösheten ligger på 6 procent, vilket är lågt i Västra 
Götaland. Boende når i genomsnitt 97 500 arbetstillfällen 
inom 45 min med bil. I förhållande till arbetsmarknadens 
storlek är ett högt antal.  

 

5.4.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Lidköping-Götene LA har många företag inom 
tillverkning, service och handel, särskilt inom 
jordbruksrelaterade verksamheter.  

Andelen företagare är högre än genomsnittet i Västra 
Götaland, 13 jämfört med 10 procent. Andelen av de 
sysselsatta i privat sektor som arbetar i små företag med upp 
till nio anställda är 37 procent, något högre än för Västra 
Götaland med 32 procent. 

 

 

 

 

• 73 400 invånare 

• 33 400 förvärvsarbetande 

• 83% förvärvsgrad* 

• 6% arbetslöshet 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag 
är i regionen 42 procent, vilket är ungefär som 
genomsnittet i Västra Götaland. Måttet ska visa på 
förnyelsedynamiken i den regionala ekonomin. 

I Lidköping – Götene LA är branschkoncentrationsmåttet 
91, jämfört med rikets 100, vilket är ungefär som Västra 
Götalandssnittet. Det visar att spridning av arbetstillfällen 
mellan branscherna i ungefär lika bra som övriga 
arbetsmarknadsregioner i genomsnitt. 

5.4.3 Största branscherna 
Den största branschen är Annan livsmedelsframställning. Den omfattar bland annat tillverkning av 
lagad mat och färdigrätter. Livsmedelsindustrin förväntas enligt långtidsutredningen ha en 
fortsatt produktivitetsutveckling, om än i något långsammare takt. Branschen ligger högt upp i 
värdekedjan och kunderna finns till största delen i Sverige, men på senare år har exporten ökat 
kraftigt. Branschen är också en del av ett lokalt kluster med fokus på livsmedel, med lång 
tradition. 

Sju största branscherna i Lidköping-Götene LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 108 Annan livsmedelsframställning 1 050 4,7 3,2 

2 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 820 3,6 2,5 

3 282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 730 3,2 2,2 

4 494 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 650 2,9 2,0 

5 471 Detaljhandel med brett sortiment 620 2,8 1,9 

6 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 550 2,4 1,7 

7 105 Mejerivaru- och glasstillverkning 540 2,4 1,6 

 

Annan livsmedelsframställning har en högre andel anställda 
med som högst gymnasieutbildning och endast grundskola 
och lägre andel eftergymnasialt utbildade än genomsnittet 
för övriga branscher i LA-området. Utbildningsnivån är 
även något lägre i branschen i Lidköping-Götene LA 
jämfört med genomsnittet för branschen i Västra Götaland.  

De sju största branscherna utgör enbart 22 procent av totalt 
antal sysselsatta i den lokala arbetsmarknadsregionen. Det 
krävs nio branscher att komma upp 25 procent av de 
sysselsatta, vilket är flest i Västra Götaland. 
Branschstrukturen i Lidköping-Götene LA har störst bredd i Västra Götaland.  
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En simulering av största branschens påverkan på övriga 
branscher visar att de 1 050 jobben ger ca 500 indirekta 
arbetstillfällen, d.v.s. de indirekta effekterna är ca 1/3 av de 
direkta för den största branschen. Totalt påverkar den största 
branschen 4,7 procent av den totala arbetsmarknaden i 
Lidköping-Götene LA. 

5.4.4 Största företagen 
Det största företaget är Gunnar Dafgård AB, som också ingår i 
största branschen. Företaget är familjeägt i tredje generationen, har drygt 900 anställda och finns i 
Källby, Götene kommun. All tillverkning sker på plats, med fokus på svensk husmanskost, både 
fryst och färsk, bröd och bakverk. Företaget finns högt upp i värdekedjan och producerar färdig 
mat för kunden. Med den lokala förankringen, och relativt stabila lokal marknad med kunder 
inom landet är sannolikheten låg för en flytt eller nedläggning. Däremot ökar risken om det blir 
en större konjunkturnedgång i hela samhället. Volvo Penta ingår i Volvo AB som är en svensk 
koncern. Arla är ett kooperativ och ägs av bönderna. Swegon är ett svenskt bolag och Vedum är 
ett privat företag lokalt i Vedum. 

De fem största företagen utgör 9,6 procent av totalt antal sysselsatta i den lokala 
arbetsmarknadsregionen. Det största företaget står nästan för hälften av andelen sysselsatta bland 
de fem största företagen. Konsekvenserna vid en eventuell nedläggning av det största företaget 
skulle därför bli stora lokalt.  

Fem största privata företagen i Lidköping-Götene LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel % av 
sysselsatta i 

privat sektor 

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 10.850 Gunnar Dafgård AB 920 4,1 2,8 

2 10.519 AB Volvo Penta  370 1,6 1,1 

3 28.110 Arla Foods AB 350 1,5 1,0 

4 28.250 Swegon AB 310 1,4 0,9 

5 31.022 Vedum 250 1,1 0,7 

 

En simulering av största företagets påverkan på övriga arbets-
marknaden visar att de 900 jobben ger 450 indirekta arbets-
tillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren 4 procent av 
arbetsmarknaden i Lidköping-Götenes LA.  

 

5.4.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammet nedan framgår att 69 procent av de sysselsatta i Lidköping-Götene LA-region är 
verksamma i branscher som bedöms växa de närmaste 25 åren. Detta är en lägre andel än 
genomsnittet för Västra Götaland. En bidragande orsak till den höga andelen sysselsatta i 
livsmedelsindustrin, en bransch som där sysselsättningen förväntas minska långsiktigt enligt 
Långtidsutredningens prognos.  
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Lidköping-Götene har den högsta andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin med 23 procent 
bland Västra Götalands arbetsmarknadsregioner.  

 

 

 

 

 

5.4.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i Lidköping-
Götene LA med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

Lidköping-Götene LA har ett stort industriberoende som bidrar till ett relativt sårbart näringsliv. 
Lidköping-Götene LA hör också till de regioner som har ett stort beroende av största företaget, d.v.s. 
Dafgård. Branschkoncentration och historisk sårbarhet är på en genomsnittlig nivå. Arbetsmarknads-
regionen är inte så känslig för en branschspecifik kris, enbart ca 5 procent av de sysselsatta i 
näringslivet är direkt eller indirekt beroende av den största branschen.  

Några av indikatorerna i spindeldiagrammet nedan pekar på en svag återhämtningsförmåga, men 
bilden är inte helt entydig. Tillgången till arbetstillfällen inom 45 minuters restid och ekonomins 
förnyelsedynamik, d.v.s. andel sysselsatta i nya och växande företag, är i nivå med genomsnittet i 
Västra Götaland. Den höga andelen tillverkningsindustri medför att en låg andel är sysselsatta i 
det som bedöms vara framtida växande branscher. Andelen högutbildade är relativt låg. På den 
positiva sidan ser vi en arbetslöshet som är lägre än många andra regioner. 

Sammantaget bedöms Lidköping-Götene LA vara en arbetsmarknadsregion med en relativt hög 
grad av sårbarhet, framför allt till följd av ett stort beroende av tillverkningsindustrin och 
förekomsten av ett dominerande storföretag. En stor tillverkningsindustri med en låg 
utbildningsnivå kan även bidra till svårigheter med återhämtningen efter en eventuell kommande 
kris.   
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5.5 Skövde LA-region 
5.5.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Skövde lokala arbetsmarknadsregion (LA-region) består av tio 
kommuner, som tillsammans har en befolkning på 182 700. 
Den arbetande dagbefolkningen är knappt 84 800, varav 90 
procent bor inom den lokala arbetsmarknaden.  

Inom arbetsmarknadsregionen pendlar 30 procent över minst 
en kommungräns och 70 procent bor och arbetar i samma 
kommun. De största pendlingsströmmarna går från Falköping, 
Mariestad, Tibro och Skara in till Skövde. Men också övriga 
kommuner har också en betydande pendling in till Skövde 
med undantag av Gullspång.  Förutom dessa är det relativt 
hög pendlingen mellan Töreboda och Mariestad samt mellan 
Falköping och Skara. Lidköping är den enskilda kommun 
utanför arbetsmarknadsregionen som flest pendlar ifrån och 
därefter kommer Götene. Totalt pendlar 8 440 in och 8 788 ut 
från den lokala arbetsmarknadsregionen. 

Andelen sysselsatta i offentlig sektor är 39 procent. I företag 
och övriga organisationer är andelen 51 procent. Jämfört med 
Västra Götaland är andelen i offentlig sektor hela 6 
procentenheter högre. 

Utbildningsnivån är något lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland. Framför allt har man en lägre andel eftergymnasialt 
utbildade och fler som har gymnasieutbildning som högsta 
utbildningsnivå jämfört med Västra Götalandssnittet. 

Arbetslösheten ligger på 8 procent, vilket är något högre än 
genomsnittet för Västra Götaland. Boende når i genomsnitt 88 
500 arbetstillfällen inom 45 min med bil. I förhållande till 
arbetsmarknadens storlek är det relativt få.  

5.5.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Skövde LA har en tyngd i tillverkningsindustrin, 
bland annat motorfordon och möbler. Jordbruk utgör en högre 
andel än andra lokala arbetsmarknadsregioner. Den offentliga 
sektorn är stor, bland annat med försvarsmakten. I Gothia 
Science Park i Skövde finns en satsning på dataspelsföretag 
samt utbildning av spelutvecklare. Idag sysselsätter området ett 
par hundra personer. 

Andelen företagare är något högre än genomsnittet i Västra 
Götaland, 11 jämfört med 10 procent. Inom privat sektor är 
det 35 procent som är sysselsatta i små företag (upp till 9 
anställda), vilket är tre procentenheter över genomsnittet för 
Västra Götaland på 32 procent. 

 

 

 

• 182 700 invånare 

• 84 800 förvärvsarbetande 

• 81% förvärvsgrad* 

• 8% arbetslöshet 

 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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I Skövde LA är andelen sysselsatta inom växande och 
nystartade företag 44 procent, vilket ungefär som 
genomsnittet i Västra Götaland. Måttet ska visa på förnyelse-
dynamiken i den regionala ekonomin. 

I Skövde arbetsmarknadsregion är branschkoncentrations 
måttet 93, jämfört med rikets 100, vilket är något bättre snittet 
för Västra Götalands arbetsmarknadsregioner. Det visar att 
spridning av arbetstillfällen mellan branscherna lite bättre än 
för flera av övriga arbetsmarknadsregioner. 

5.5.3 Största branscherna 
Den största branschen är motorfordonstillverkning, för transport av passagerare eller gods. 
Sverige har en stark ställning inom lastbilstillverkning medan personbilsindustrin är en mindre del 
av den globala tillverkningen. Branschen är känslig för konjunktursvängningar, bland annat för 
att kapitalstocken är lättförflyttad. Långtidsutredningen (2015) antar dock att produktionen av 
motorfordon stannar i Sverige och har en fortsatt hög produktivitetstillväxt.  

Sju största branscherna i Skövde LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel %av 
sysselsatta 

totalt 

1 291 Motorfordonstillverkning 4 490 8,6 5,3 

2 310 Tillverkning av möbler 2 180 4,2 2,6 

3 494 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 1 670 3,2 2,0 

4 471 Detaljhandel med brett sortiment 1 580 3,0 1,9 

5 561 Restaurangverksamhet 1 580 3,0 1,9 

6 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 1 430 2,7 1,7 

7 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 1 150 2,2 1,4 

 

Motorfordonstillverkning har en högre andel anställda med som 
högst gymnasieutbildning och lägre andel eftergymnasialt 
utbildade än genomsnittet för övriga branscher i LA-
området. Utbildningsnivån är även betydligt lägre i 
branschen i Skövde LA jämfört med genomsnittet för 
branschen i Västra Götaland.  

Skövde lokala arbetsmarknadsregion har en hög andel 
sysselsatta i största branschen, jämfört med de andra större 
regionerna i Västra Götaland. De två största branscherna är 
båda inom tillverkningsindustrin. De sju största branscherna utgör 27 procent av totalt antal 
sysselsatta i den lokala arbetsmarknadsregionen, vilket är något högt. Det krävs sju branscher att 
komma upp 25 procent av de sysselsatta. 
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En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher 
visar att de 4 500 jobben ger ca 1 900 indirekta arbetstillfällen, d.v.s. 
de indirekta effekterna är knappt hälften av de direkta för den 
största branschen. Totalt påverkar den största branschen ca 7,6% av 
den totala arbetsmarknaden i Skövde LA. 

5.5.4 Största företagen 
Det största företaget är Volvo Powertrain AB med 2 450 anställda. 
Företaget är ett dotterbolag till AB Volvo med tillverkning i Skövde 
och Köping. Volvo Powertrain tillverkar motorer, motorkomponenter, växellådor och drivaxlar 
till samtliga bolag inom AB Volvo. Volvokoncernen finns i ett stort antal länder och är väl 
etablerat i världen bland de större leverantörerna. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 
Anläggningen i Skövde står för cirka 40 procent av de anställda inom Powertrain. Tillsammans 
med Volvo personvagnars motorfabrik utgör dessa två företag 8 procent av de sysselsatta i 
Skövdes lokala arbetsmarknadsregion. Motortillverkning står troligtvis inför en omställnings-
process till andra typer av motorer vilket på sikt kommer att påverka företagen. Kinnarp i 
Falköping är ett familjeföretag med huvudkontor i Kinnarp. Nobia har huvudkontor i Stockholm. 
Jula är också familjeföretag med huvudkontor och centrallager i Skara.  

De fem största företagen utgör 11 procent av totalt antal sysselsatta i den lokala 
arbetsmarknadsregionen, varav de två största har 8 procent och tillhör samma bransch.  

Fem största privata företagen i Skövde LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel % av 
sysselsatta i 
privat sektor 

Andel % av 
sysselsatta 
totalt 

1 29.102 Volvo Powertrain AB 2 450 4,7 2,9 

2 29.101 Volvo Personvagnar AB* 1 800 3,4 2,1 

3 31.011 Kinnarps Production AB 730 1,4 0,9 

4 31.022 Nobia Production Sweden AB 550 1,0 0,6 

5 47.522 Jula AB 450 0,9 0,5 

*två arbetsställen, i Skövde och Falköping. 

En simulering av största företagets påverkan på övriga 
arbetsmarknaden visar att de 2 400 jobben ger 1 000 indirekta 
arbetstillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren 4 procent av 
arbetsmarknaden i Skövde arbetsmarknadsregion.  

 

 

5.5.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammen nedan framgår att 71 procent av de sysselsatta i Skövde LA är verksamma i 
branscher som bedöms växa de närmaste 25 åren. Detta är en något lägre andel än genomsnittet 
för Västra Götaland. En bidragande orsak till en hög andel i tillverkningsindustrin, framförallt 
fordonsindustrin, som förväntas minska långsiktigt enligt Långtidsutredningens prognos. 
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Andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin är 19 procent, enbart Lidköping-Götene LA och 
Bengtsfors-Dals-Eds LA har en högre andel. 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i arbetsmarknads-
regionen Skövde LA med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

För att vara en arbetsmarknadsregion med en av de större städerna i Västra Götaland som 
centrum, är regionens sårbarhet hög. Industriberoendet är högt och det stora antalet sysselsatta 
inom fordonsindustrin bidrar till ett stort beroende av största bransch. Även beroendet av största 
företaget är högt, särskilt med tanke på arbetsmarknadens storlek. Skövde LA drabbades hårt av 
finanskrisen 2008-2009, vilket indikatorn historisk sårbarhet visar. Detta är en följd av det höga 
industriberoendet i allmänhet, och den stora fordonsindustrin i synnerhet. Den indikator som inte 
tydligt pekar mot en hög sårbarhet är branschkoncentrationsmåttet som är bättre än genomsnittet för 
arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. 

De flesta indikatorer som avser att mäta återhämtningsförmåga visar att Skövde LA har en något 
sämre situation än den genomsnittliga arbetsmarknadsregionen i Västra Götaland. Det gäller 
arbetslöshet, tillgängliga arbetstillfällen och andelen sysselsatta i det som långtidsutredningen 
förutspår vara växande branscher de kommande decennierna. De sistnämnda förklaras av den stora 
andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin. En indikator som förbättrar förutsättningar för 
återhämtning är ekonomins förnyelsedynamik. En förhållandevis stor andel är sysselsatta i nya eller 
växande företag. Ett exempel på ett dynamiskt näringsliv i Skövde LA är det starka spelklustret 
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som växt upp de senaste åren. Andelen högutbildade är ungefär som genomsnittet för Västra 
Götalands arbetsmarknadsregioner. 

Sammantaget bedöms Skövde LA vara en arbetsmarknadsregion med en relativt hög grad av 
sårbarhet, framför allt till följd av ett stort beroende av tillverkningsindustrin och förekomsten av 
dominerande storföretag i en konjunkturkänslig bransch. En stor tillverkningsindustri med en låg 
utbildningsnivå kan även bidra till svårigheter med återhämtningen efter en eventuell kommande 
kris. Det finns dock tecken på en förnyelse i näringslivet som på sikt kan minska sårbarhet och 
underlätta återhämtning.  
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5.6 Borås LA-region 
5.6.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Borås lokala arbetsmarknadsregion (LA-region) består av sex 
kommuner, som tillsammans har en befolkning på 197 400. 
Den arbetande dagbefolkningen är drygt 91 000, varav 88 
procent bor inom den lokala arbetsmarknaden.  

Inom LA-regionen pendlar 26 procent över minst en 
kommungräns och resterande 74 procent bor och arbetar i 
samma kommun. De största pendlingsströmmarna går till 
Borås från framförallt Mark och Ulricehamns kommuner. 
Utanför Borås sker den största pendlingen mellan Ulricehamn 
och Tranemo samt Svenljunga och Tranemo. Närmast utanför 
LA-regionen sker stor pendling till framförallt Göteborg men 
också en del till Härryda, Mölndal och Varberg. Utöver det 
finns några enskilda relationer som är relativt stora, till 
exempel mellan Tranemo och Gislaved. Totalt pendlar 11 050 
in och 14 200 ut från den lokala arbetsmarknadsregionen. 

I Borås LA-region är andelen sysselsatta i offentlig sektor 34 
procent, och i företag och övriga organisationer finns 
resterande 66 procent. Fördelningen är ungefär som i Västra 
Götaland som helhet. 

Utbildningsnivån är lägre än genomsnittet för Västra 
Götaland. En högre andel har grundskola som högsta 
utbildningsnivå och en lägre andel är eftergymnasialt utbildade 
jämfört med Västra Götalandssnittet. 

Arbetslösheten ligger på 7 procent, vilket är i nivå med 
genomsnittet för Västra Götaland. Boende når i genomsnitt 
hela 252 500 arbetstillfällen inom 45 min med bil.  

 

5.6.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Borås LA är relativt diversifierat jämfört med 
andra LA-regioner i Västra Götaland, genom en hög andel 
medelstora företag och bredd av branscher. Textil har en 
fortsatt stark ställning, främst inom handel. Största företaget 
Ericsson har varslat 460 personer och kommer efter 2017 inte 
att vara störst längre. 

Andelen företagare är något högre än genomsnittet i Västra 
Götaland, 11 procent jämfört med 10. I privat sektor i Borås 
lokala arbetsmarknadsregion är det 32 procent som är 
sysselsatta i små företag, upp till 9 anställda, vilket är samma 
som genomsnittet för Västra Götaland. 

 

 

 

 

• 197 400 invånare 

• 91 100 förvärvsarbetande 

• 82% förvärvsgrad* 

• 7% arbetslöshet 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag 
är i Borås LA 42 procent, vilket är en andel ungefär som 
genomsnittet för Västra Götaland. Måttet ska visa på 
förnyelsedynamiken i den regionala ekonomin. 

I Borås arbetsmarknadsregion är branschkoncentrations-
måttet 94, vilket tyder på en relativt hög spridning av 
arbetstillfällen mellan olika branscher.  

5.6.3 Största branscherna 
Den största branschen i Borås LA är Partihandel med hushållsvaror. Partihandel är återförsäljning 
utan bearbetning t.ex. till grossistföretag. Denna grupp omfattar hushållsvaror inklusive textilier. 
Branschen förväntas enligt långtidsutredningen att växa i ungefär samma takt som tidigare, eller i 
högre takt om handeln över internt blir ännu starkare. Den nästa största branschen är 
detaljhandeln ej i butik. Här dominerar e-handeln, som bygger på en lång tradition av 
postorderhandel i Borås.  

Sju största branscherna i Borås LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 464 Partihandel med hushållsvaror 2 620 4,4 2,9 

2 479 Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 2 510 4,2 2,8 

3 782 Personaluthyrning 2 080 3,5 2,3 

4 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 1 760 2,9 1,9 

5 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 1 710 2,9 1,9 

6 471 Detaljhandel med brett sortiment 1 660 2,8 1,8 

7 881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade 
personer 

1 650 2,8 1,8 

 

Partihandel med hushållsvaror har lite högre andel anställda 
med gymnasieutbildning och lägre andel med som högst 
grundskoleutbildning jämfört med övriga branscher i LA-
området. Utbildningsnivån är även högre i branschen i Borås 
LA jämfört med genomsnittet för branschen i Västra 
Götaland.  
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De sju största branscherna utgör 23 procent av totalt antal sysselsatta i den lokala 
arbetsmarknadsregionen. Det krävs åtta branscher att komma upp 
25 procent av de sysselsatta. 

En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher 
visar att de 2 600 jobben ger ca 250 indirekta arbetstillfällen, d.v.s. 
de indirekta effekterna är knappt en tiondel av de direkta för den 
största branschen. Totalt påverkar den största branschen ca 3,1% av 
den totala arbetsmarknaden i Borås LA. 

5.6.4 Största företagen 
Det största företaget är Ellos AB som har huvudkontoret i Borås. Företaget startades 1947 med 
distanshandel och är nu en e-handelsplattform inom mode och heminredning. H & M är ett av 
Sveriges största företag och har sitt huvudkontor i Stockholm. I Borås finns deras online shopping 
services. Speed Competence är ett bemanningsföretag på kollektivsidan inom produktion och 
logistik, med verksamhet i Västsverige men har sitt huvudkontor i Borås. Nexans Sweden AB 
säljer kabelsystem för energi och kommunikation. De har utländska ägare men har sitt svenska 
huvudkontor i Tranemo kommun. Ardagh tillverkar olika paketeringslösningar av glas och 
metall. 

Ericsson AB har varit det största företaget i Borås under lång tid. Under 2016 kom besked om ett 
varsel som verkställdes under våren 2017. Efter varslet på 460 personer kommer Ericsson i Borås 
att ha 175 anställda med inom industrialisering, logistik och mjukvaruutveckling. Material-
hanteringen ska outsourcas till Speed Group och berör 50 personer. 

De fem största företagen utgör 4,5 procent av antalet sysselsatta inom privat sektor i den lokala 
arbetsmarknadsregionen, vilket är den lägsta andelen i Västra Götaland. Borås LA är mindre 
beroende av ett företag jämfört med andra regioner i Västra Götaland.  

Fem största privata företagen i Borås LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel % av 
sysselsatta i 

privat sektor 

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 47.911 Ellos AB 580 1,0 0,6 

2 46.420 H & M Hennes & Mauritz GBC AB 570 1,0 0,6 

3 78.200 Speed Competence AB 510 0,9 0,6 

4 27.320 Nexans Sweden AB 500 0,8 0,5 

5 23.130 Ardagh glas Limmared AB 480 0,8 0,5 

*Ericsson har meddelat att omkring 460 personer kommer att sägas upp. 175 anställda kvar, 50 till Speed  
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En simulering av största företagets påverkan på övriga arbets-
marknaden visar att de ca 600 jobben ger ca 60 indirekta arbets-
tillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren ca 0,7 % av 
arbetsmarknaden i Borås LA.  

  

5.6.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammet nedan framgår att 80 procent av de sysselsatta i 
Borås LA-region är verksamma i branscher som bedöms växa de närmaste 25 åren. Detta ligger 
något högre än genomsnittet för Västra Götaland. Borås LA har en relativt stor andel sysselsatta 
inom handel, en sektor där sysselsättningen förväntas växa långsiktigt. Inom 
tillverkningsindustrin är 16 procent sysselsatta vilket är något högre än genomsnittet för Västra 
Götaland. 

 

 

 

 

 

 

5.6.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i Borås LA med 
utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

 

Indikatorerna visar på en relativt låg grad av sårbarhet i Borås LA. Beroende av största bransch och 
största företag är lägst av samtliga arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. Även 
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branschkoncentrationsmåttet ligger bättre till än genomsnittet. Industriberoendet är på en 
genomsnittlig nivå. Även de historiska sårbarheten, som är ett mått på hur regionen drabbades av 
finanskrisen 2008-2009, ligger på en nivå nära genomsnittet för Västra Götalands 
arbetsmarknadsregioner.  

Möjligheterna för Borås LA att återhämta sig efter en sektorskris eller en företagsnedläggning 
påverkas i hög grad av den stora egna arbetsmarknaden och närheten till Göteborgs 
arbetsmarknad. Detta innebär att tillgången till arbetstillfällen ät stor, vilket bidrar till möjligheten 
att hitta nya jobb. Jämfört med många andra arbetsmarknadsregioner är också arbetslösheten låg. 
Näringslivsstrukturen talar också för en goda förutsättningar för en återhämtning efter en kris. En 
stor andel är sysselsatta i växande branscher som bedöms få en gynnsam sysselsättningsutveckling 
de kommande decennierna. Utfallet för indikatorn ekonomins förnyelsedynamik och andelen 
högutbildade är ungefär som genomsnittet.   

Sammantaget visar analysen att näringslivet i Borås LA karaktäriseras av en relativt låg sårbarhet. 
Detta till följd av ett diversifierat näringsliv som bidrar till ett lågt beroende av en enskild bransch 
och ett enskilt företag. Paradoxalt nog har också neddragningen inom Ericsson bidragit till ökad 
diversifiering och därmed till en minskad sårbarhet för framtida kriser. Även återhämtnings-
förmågan bedöms vara god. Den viktigaste faktorn bakom detta är att Borås är en stor arbets-
marknadsregion med närhet till Göteborgs LA. Detta bidrar till en arbetsmarknad med en stor 
efterfrågan och många möjligheter. Här finns dock potential för förbättring genom 
järnvägsinvesteringar som leder till kortare pendlingstid mellan Borås och Göteborg.  
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5.7 Göteborgs LA-region 
5.7.1 Arbetsmarknadens förutsättningar 
Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion (LA-region) består 
totalt av 18 kommuner varav 15 finns i Västra Götaland och 3 
i Halland. Totalt har arbetsmarknadsregionen en befolkning på 
1 121 300, varav 938 200 bor i Västra Götaland. Den 
arbetande dagbefolkningen är totalt 550 600 varav 475 800 
arbetar i Västra Götaland. Totalt bor 93 procent av dessa inom 
den lokala arbetsmarknaden.  

Inom arbetsmarknadsregionen pendlar 37 procent över minst 
en kommungräns och 63 procent bor och arbetar i samma 
kommun. De största pendlingsströmmarna går mellan 
Göteborg och Mölndal i båda riktningarna. Inpendlingen till 
Göteborg är självklart störst och förutom Mölndal kommer de 
största pendlingsströmmarna från Kungsbacka, Partille, 
Lerum, Kungälv och Härryda. Pendlingen utanför Göteborg är 
störst mellan kommunerna Mölndal och Härryda, Falkenberg 
och Varberg, Tjörn och Stenungsund samt mellan Alingsås och 
Vårgårda. Borås är den enskilda kommun utanför LA-regionen 
varifrån flest pendlar både in och ut till Göteborgs LA-region. 
Totalt pendlar 40 400 in och 37 200 ut från den lokala 
arbetsmarknadsregionen.  

I Göteborgs LA-region är andelen sysselsatta i offentlig sektor 
31 procent, och i företag och övriga organisationer 69 procent. 
Jämfört med Västra Götaland är andelen i privat sektor något 
högre. 

Utbildningsnivån är också högre än genomsnittet för Västra 
Götaland. Framför är andelen eftergymnasialt utbildade 
betydligt högre.  

Arbetslösheten ligger på 6 procent, vilket är lågt jämfört med 
andra LA-regioner i Västra Götaland. Boende når i genomsnitt 
414 000 arbetstillfällen inom 45 min med bil. Jämfört med de 
andra LA-regionerna i Västra Götaland är det väldigt många i 
antal.  

5.7.2 Näringslivsstruktur  
Näringslivet i Göteborgs LA består av en hög andel sysselsatta 
inom fordonsindustri och logistik men också IKT och 
läkemedelsindustri. Flera stora exportföretag är beroende av 
utländsk efterfrågan, där USA, Norge och Tyskland är de tre 
största marknaderna4.  

Andelen med eget företag är 9 procent, för hela Västra 
Götaland är andelen 10 procent. Inom privat sektor är det 29 

4 Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2017, BRG 

 

 

• 1 121 300 invånare 

• 550 600 förvärvsarbetande 

• 81% förvärvsgrad* 

• 6% arbetslöshet 

 

 

 

*Nattbefolkningen 25-64 år inkl. 
gränspendlare till Norge. 
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procent som är sysselsatta i små företag (upp till 9 anställda), något under genomsnittet för Västra 
Götaland på 32 procent. 

Andelen sysselsatta inom växande och nystartade företag är i 
Göteborg LA 49 procent, vilket är den högsta andelen jämfört 
med andra regioner i Västra Götaland. Måttet ska visa på 
förnyelsedynamiken i den regionala ekonomin. 

I Göteborgs LA är branschkoncentrationsmåttet 98, vilket är 
det högsta av arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. 
Om branschkoncentrationsmåttet är 100 anger det att 
regionen har lika stor spridning som riket av andel 
förvärvsarbetande per bransch. 

5.7.3 Största branscherna 
Den största branschen är Motorfordonstillverkning, för transport av passagerare eller gods. Sverige har 
en stark ställning inom lastbilstillverkning medan personbilsindustrin är en mindre del av den 
globala tillverkningen. Branschen är känslig för konjunktursvängningar, bland annat för att 
kapitalstocken är lättförflyttad. Långtidsutredningen (2015) antar dock att produktionen av 
motorfordon stannar i Sverige och har en fortsatt hög produktivitetstillväxt. Både Volvo AB och 
Volvo personvagnar säljer direkt till slutkund som finns i hela världen.  

Sju största branscherna i Göteborg LA 

  

Bransch (SNI-3) 

Antal 
anställda 

2014 

Andel % av 
sysselsatta 

privat sektor  

Andel % av 
sysselsatta 

totalt 

1 291 Motorfordonstillverkning 18 595 4,9 3,4 

2 711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 16 980 4,5 3,1 

3 561 Restaurangverksamhet 14 645 3,9 2,7 

4 620 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 14 640 3,9 2,7 

5 471 Detaljhandel med brett sortiment 11 105 2,9 2,0 

6 477 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 10 330 2,7 1,9 

7 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 9 970 2,6 1,8 

 

Motorfordonstillverkning har lite högre andel anställda med 
eftergymnasialutbildning och lägre andel med som högst 
grundskoleutbildning jämfört med övriga branscher i LA-
regionen. Utbildningsnivån är även högre i branschen i 
regionen jämfört med genomsnittet för branschen i Västra 
Götaland.  
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De sju största branscherna utgör 25 procent av totalt antal sysselsatta i den lokala 
arbetsmarknadsregionen. 

En simulering av största branschens påverkan på övriga branscher 
visar att de ca 18 600 jobben ger ca 13 900 indirekta 
arbetstillfällen, d.v.s. de indirekta effekterna är ca 3/4 av de 
direkta för den största branschen. Totalt påverkar den största 
branschen ca 5,9 % av den totala arbetsmarknaden i Göteborgs 
LA. 

5.7.4 Största företagen 
Det största företaget är Volvo personvagnar, som också ingår i den största branschen. Företaget 
ägs till 51 procent av Zhejiang Geely Holding group5, resten ägs av regionala investeringsfonder i 
Kina. Huvudkontoret finns i Göteborg och de anställda främst i Sverige, Belgien och Kina. 
Kunderna finns globalt, främst i Sverige, Kina och USA. Bolaget är väl förankrat i Sverige sedan 
1927, med ett uppbyggt lokalt nätverk. Volvo sålde över en halv miljon bilar 2015, vilket är lite 
jämfört med de största biltillverkarna som säljer omkring tio miljoner per år, till exempel Toyota. 
Volvo Lastvagnar är svensk med huvudkontor i Göteborg, Ericsson har huvudkontor i Stockholm 
och AstraZeneca i London. Volvo IT ägs av det indiska bolaget HCL.  

De fem största företagen utgör 6,3 procent av de sysselsatta i privat sektor, vilket är den näst 
lägsta andelen av arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. 

Fem största privata företagen i Göteborg LA 

 
SNI-kod Företag 

Antal 
anställda  

Andel av 
sysselsatta i 

privat sektor 

Andel av 
sysselsatta 

totalt 

1 29.101 Volvo Personvagnar AB 12 100 3,2 2,2 

2 29.102 Volvo Lastvagnar AB 4 000 1,1 0,7 

3 26.300 Ericsson AB 3 500 0,9 0,6 

4 21.200 AstraZeneca AB 2 200 0,6 0,4 

5 62.020 Volvo Information Technology Aktiebolag6 2 100 0,6 0,4 

 

En RAPS-simulering av största företagets påverkan på övriga 
arbetsmarknaden visar att de ca 12 100 jobben ger ca 9 100 indirekta 
arbetstillfällen. Totalt påverkar största arbetsgivaren ca 3,8 % av 
arbetsmarknaden i Göteborgs LA.  

5.7.5 Känslighet för långsiktig strukturomvandling 
Av diagrammen nedan framgår att 79 procent av de sysselsatta i 
Göteborgs LA-region är verksamma i branscher som bedöms växa de närmaste 25 åren. Detta 
ligger något högre än genomsnittet för Västra Götaland. Med tanke på att Göteborgsregionen är 
en storstadsregion är andelen förhållandevis låg. Detta förklaras av att det, trots en snabb 

5 Ett kinesiskt privatägt företag 
6 Numera HCL Technologies, ett indiskt bolag som finns i över 30 länder och har 110 000 anställda 
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omvandling från industri och tjänster, fortfarande är en stor andel sysselsatta inom tillverknings-
industri, framförallt inom fordonstillverkning. I tillverkningsindustrin är 13 procent sysselsatta 
vilket är något lägre än genomsnittet men högt för att ha vara en arbetsmarknad med en storstad.
  

 

 

 

 

 

5.7.6 Sammanfattning 
Spindeldiagrammen nedan sammanfattar sårbarhet och återhämtningsförmåga i Göteborgs LA 
med utgångspunkt från de indikatorer som specificerades i kapitel 4.2.  

Storstadsregioner präglas normalt av en lägre sårbarhet än mindre regioner. Detta till följd av ett 
mångfacetterat näringsliv med en tyngdpunkt mot tjänstesektorn. Detta stämmer även med 
Göteborgs LA som karaktäriseras av en låg sårbarhet i jämförelse med de flesta andra 
arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. Detta visar indikatorer som branschkoncentration, 
industriberoende och historisk sårbarhet, mätt genom hur regionen klarade finanskrisen 2008-2009. 
Men för att vara en storstadsregion bedöms Göteborgs LA ändå ha en högre grad av sårbarhet än 
vad som kan förväntas. Detta beror på ett stort beroende av största branschen, fordonsindustrin, som 
är en konjunkturkänslig bransch. Det största företaget i denna bransch, Volvo Personvagnar, svarar 
också för en stor del av sysselsättningen direkt och indirekt.  

Möjligheterna för Göteborgs LA att återhämta sig efter en kris bedöms som gynnsamma. 
Arbetsmarknadens storlek bidrar till att tillgången till arbetstillfällen är stor, vilket underlättar 
omställning. Av Västra Götaland arbetsmarknadsregioner är det bara Strömstad har en lägre 
arbetslöshet. Göteborgs LA har också en lägre arbetslöshet än Stockholms och Malmös 
arbetsmarknadsregioner (april 2017). Utbildningsnivån är betydligt högre än i övriga Västra 
Götaland, viket förväntas underlätta återhämtning. Indikatorn ekonomins förnyelsedynamik visar att 
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en stor andel är sysselsatta i nya och växande företag. Även indikatorn växande branscher ligger 
bättre till än den genomsnittliga nivån, fast något mindre än övriga. Detta beror delvis på att 
många jobbar inom fordonssektorn, som bedöms minska i sysselsättning. 

Sammantaget visar analysen att Göteborgs LA karaktäriseras av en låg sårbarhet och en god 
återhämtningsförmåga. Sårbarheten bedöms dock vara högre än vad som normalt kan förväntas i 
en storstadsregion. Orsaken till detta är en stor fordonsindustri med dominerande företag.  
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6 Slutsatser och diskussion 
Föreliggande analys visar att graden av sårbarhet varierar mellan Västra Götalands lokala 
arbetsmarknader (LA). Bengtsfors - Dals-Eds LA sticker ut med en hög sårbarhet i samtliga 
dimensioner. Men även den betydligt större arbetsmarknadsregionen Skövde karaktäriseras av en 
näringslivsstruktur med en förhållandevis hög grad av sårbarhet. Vår analys tyder på att 
regionerna med högst sårbarhet även tenderar att ha sämre förutsättningar för återhämtning efter 
att drabbats av en kris.  

Vad ska vi då ha denna kunskap till? Går det att föra en politik som bidrar till en närings-
livsstruktur med lägre sårbarhet? Eller till en arbetsmarknad med en bättre återhämtningsförmåga 
efter en kris?  

När det gäller att söka svaret på frågan om en politik för att förebygga näringslivets sårbarhet 
finns det inga entydiga svar att hämta i forskningslitteraturen. En uppenbar strategi är att med 
olika medel verka för en ökad diversifiering. Detta kan göras genom satsningar på att främja 
nyföretagande, t ex insatser genom att förändra attityder till företagande samt erbjuda rådgivning 
och finansiering. Nya företag utmanar den existerande näringslivsstrukturen och bidrar till en 
ökad mångfald och därmed en riskspridning. Diversifiering kan även främjas genom satsningar 
som stimulerar tillväxt och konkurrenskraft bland etablerade små och medelstora företag, t ex 
innovations- och exportfrämjande insatser. Detta kan bidra till att minska storföretagens 
dominans. Sårbarheten kan minska ytterligare om sådana insatser dessutom riktas mot företag 
som verkar inom icke-dominerande och mindre konjunkturkänsliga branscher.  

Den typ av insatser som beskrivs ovan är vanligt förekommande och bedrivs på både nationell 
och regional nivå. Västra Götaland är den region i Sverige som satsar mest resurser på att främja 
nyföretagande och utveckling av befintliga små och medelstora företag. Men vid sidan av 
satsningar på diversifiering sker även omfattande satsningar nationellt och regionalt på att stärka 
branscher där vi redan idag dominerar och är internationellt konkurrenskraftiga. Detta inryms 
inom en strategi som på EU-nivå benämns ”smart specialisering”. De flesta regioner i Sverige har 
någon form av strategi för smart specialisering. Det handlar om att skapa global konkurrenskraft 
genom att identifiera områden inom vilka regionen har fördelar gentemot andra regioner. 
Satsningar på områden som redan är starka riskerar att medföra en ökad regional sårbarhet 
genom ökat beroende av ett fåtal sektorer. Å andra sidan kan de aktuella sektorernas sårbarhet 
öka om inga satsningar görs för att öka konkurrenskraften. 

En slutsats av diskussionen ovan är att det är svårt att bedriva en politik för att minska 
näringslivets sårbarhet. En regional näringspolitik bör utgå från den befintliga näringslivs-
strukturen och verka för att stärka dominerande och konkurrenskraftiga sektorer och befintliga 
storföretag, även om detta riskerar att bidra till ökad sårbarhet genom ökat beroende av enskilda 
sektorer eller företag. Det är dock viktigt att kombinera en satsningar på att främja regionala 
styrkeområden med att skapa förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv som bidrar till 
förnyelse.  

Förutsättningarna är bättre för att föra en regional politik som bidrar till att stärka arbets-
marknadens återhämtningsförmåga. Avgörande är att skapa större arbetsmarknadsregioner. Det 
handlar i första hand om att investera i en transportinfrastruktur och kollektivtrafik som bidrar till 
att invånarna i sårbara regioner får tillgång till arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. Här 
är det viktigt att ha en lång framförhållning, och att arbetsmarknadsregionernas sårbarhet är en 
faktor som tas med i vågskålen när infrastrukturbeslut fattas. Ett konkret exempel är de 
investeringar i väg och järnväg som färdigställdes strax efter Saabs konkurs i Trollhättan. Den 
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kortade restiden till Göteborg har av allt att döma haft en avgörande betydelse för den goda 
återhämtningen i Trollhättan-Vänersborgs LA efter konkursen. 

Möjligheterna för återhämtning förbättras även med förekomsten av ett brett utbildningsutbud på 
olika nivåer i regionen – arbetsmarknadsutbildningar, komvux, yrkeshögskoleutbildningar och 
högskola/universitet. Förekomsten av en bra utbildningsinfrastruktur underlättar möjligheten att 
snabbt realisera satsningar för att utöka antalet utbildningsplatser. Även när det gäller 
utbildningsutbudet har de arbetsmarknadsregioner som har tätbefolkade arbetsmarknadsregioner 
en fördel, framför allt högskoleregionerna. Ett sätt att överbrygga de mer glesbefolkade 
regionernas brist på utbildningsinstitutioner är satsningar på distansutbildningar och lärcentra.  

Givetvis är det viktigt att snabbt komma igång med arbetsmarknadsåtgärder vid en kris. Här 
krävs nära samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå. Arbetsförmedlingens primära 
uppdrag är att arbeta med personer långt ifrån arbetsmarknaden, d.v.s. inte mot den målgrupp 
som nyligen förlorat jobbet. Region och kommun har därför en viktig roll i att skapa nya jobb och 
utbildningsmöjligheter för de som drabbats av krisen. Här är det viktigt att tidigt tydliggöra 
ansvars- och arbetsfördelning så att det finns en tydlighet kring vilka möjligheter olika aktörer har 
att medverka i omställningsarbetet.  

Slutligen vill vi lyfta fram betydelsen av att bygga en struktur som bidrar till att stimulera 
nyföretagande samt förnyelse och innovation i det befintliga näringslivet. Det kan handla om 
nyföretagarrådgivning, riskfinansiering, inkubatorer och Science Parks. Om ett sådant 
”innovationssystem” finns på plats när en kris uppstår, kan systemet snabbt förstärkas för att ta 
tillvara på företagsidéer från t.ex. friställda, samt bidra till en omställning av företag som drabbas 
direkt eller indirekt. Att bygga upp nya strukturer tar lång tid. Även här finns positiva 
erfarenheter från omställningsarbetet efter Saab:s konkurs, där förekomsten av bl.a. Innovatum 
och Omställningskontoret bidrog till att nyckelkompetenser stannade i regionen och att stärka 
utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag i regionen. 
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Bilaga 1: Resiliens i svenska arbetsmarknadsregioner 
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Bilaga 2: Datakällor och definitioner 
Indikatorer på ekonomins sårbarhet 
Historisk sårbarhet: Minskningen av antal sysselsatta under finanskrisen. 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 å𝑟𝑟 2009
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 å𝑟𝑟 2008

− 1  

Branschkoncentration: Beräknas genom att jämföra spridningen av en regions fördelning av andel 
förvärvsarbetande per SNI-bransch. 100 anger att regionen har lika stor spridning av de 
förvärvsarbetande över olika branscher som hela riket medan 0 anger att alla förvärvsarbetande 
finns i en enda bransch. I Västra Götaland ligger regionerna ett spann från 81 till 98.  
−100∗∑𝑝𝑝𝑛𝑛∗log(𝑝𝑝𝑛𝑛)

∑𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∗log�𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�
 𝑑𝑑ä𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏ℎ 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

Beroende största företaget: Hur stor andel av dagbefolkningen som arbetar i största företaget plus 
andelen i övriga branscher som indirekt påverkas av en förändring av antalet arbetstillfällen i 
största företaget. För att få antalet som påverkas indirekt gjordes simuleringar i 
analysprogrammet Raps. År 2014. 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎ä𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑎𝑎ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎+𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑ö𝑟𝑟𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝å𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑎𝑎ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑
  

Beroende största bransch: Hur stor andel av dagbefolkningen som arbetar i största branschen plus 
andelen i övriga branscher som indirekt påverkas av en förändring av antalet arbetstillfällen i 
största branschen. För att få antalet som påverkas indirekt gjordes simuleringar i 
analysprogrammet Raps. År 2014. 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎ä𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑎𝑎ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎+𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑ö𝑟𝑟𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝å𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑎𝑎ö𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 branchen 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑
  

Industriberoende: Beräknas som andelen sysselsatta av dagbefolkningen inom 
tillverkningsindustrin, år 2014. 

 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 10−33

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑
 

Indikatorer på ekonomins återhämtningsförmåga 
Växande branscher: Beräknas genom andel sysselsätta inom branscher som prognostiseras öka 
antalet sysselsatta fram till 2040 enligt Långtidsutredningen (SOU:2015:101). 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ö𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐿𝐿𝑈𝑈

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,   𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 
  

Ekonomins förnyelsedynamik: Också ett faktiskt utvecklingsmått som beräknas genom statistiska 
uppgifter från FAD – företagens dynamik. Måttet i fråga avser andelen av sysselsättningen inom 
växande och nystartade arbetsställen. Beräknas av SCB. 

Tillgängliga arbetstillfällen: Antal arbetstillfällen en invånare i genomsnitt kan nå inom 45 
minuter med bil. Antal arbetstillfällen som nås inom 45 min med bil har beräknats för alla 500-m 
rutor i Västra Götaland av Centrum för Regional Analys (CRA), Göteborgs universitet för år 
2012. Befolkningen 20-64 år per 500m-ruta, år 2015, kommer från Västdatabasen, SCB. En 
korrigering har gjorts för Strömstads LA och Bengtsfors-Dals-Eds LA utifrån en skattning av 
antal arbetstillfällen i Norge tillgängliga inom 45 min bilresa, eftersom enbart arbetstillfällen i 
Sverige fanns med i data från CRA. 
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∑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟å𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠 20−64 å𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟∗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑ä𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟
𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟å𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠 20−64 å𝑟𝑟

  

Låg arbetslöshet: Andel arbetslösa i befolkningen enligt Arbetsförmedlingen, år 2015 

Högutbildade: Andel i befolkningen med eftergymnasial utbildning. 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠,   25−64 å𝑟𝑟,   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑

𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 25−64 å𝑟𝑟,   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑
  

 

 

Övrigt 
Befolkning: Nattbefolkning, år 2015. Källa: SCB, Västdatabasen. 
Förvärvsarbetande, pendling, sektorsuppdelat: Dagbefolkning, år 2014. Källa: SCB, Västdatabasen. 
Gränspendling till Norge: Dagbefolkning, år 2014. Källa: Statistikdatabasen, Västra 
Götalandsregionen. 
Förvärvsgrad: Antal förvärvsarbetande 25-64 år delat med antal invånare 25-64 år. 
Nattbefolkning, år 2014. Källa: SCB, Västdatabasen. 
Arbetslöshet: År 2015, Källa: Arbetsförmedlingen. 
Utbildningsnivå befolkning: Nattbefolkning, 25-64 år, år 2014. Källa: SCB, Västdatabasen. 
Utbildningsnivå SNI: Dagbefolkning, 25-64 år, år 2014. Källa: SCB, Västdatabasen. 
Tabell största företag: Antal anställda per företag och kommun summerat för respektive 
arbetsmarknadsområde. Källa: Bisnode företagsdata 2014, bearbetad av Västra Götalandsregionen. 
Tabell största bransch: Branschstrukturen presenteras utifrån SNI 3 (Svensk 
näringsgrensindelning), där det finns 272 branschkoder. Källa: SCB, Västdatabasen. 
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Bilaga 3: Sammanställning indikatorer för Västra 
Götalands arbetsmarknadsregioner 
 

 
För indikatordefionitioner, se bilaga 2. Färgen speglar indikatorernas inbördes rangordning bland 
arbetsmarknadsregionerna, från rött till grönt, där rött är värdet som visar på högst sårbarhet respektive lägst 
återhämtningsförmåga och grönt är minst sårbarhet respektive högst återhämtningsförmåga.  

Strömstad
Bengtsfors-
Dals-Ed

Trollhättan-
Vänersborg

Lidköping-
Götene Skövde Borås Göteborg

Sårbarhet

Branschkoncentration 86 81 92 91 92 94 98

Beroende största företaget 2,0% 4,9% 3,3% 4,0% 4,0% 0,7% 3,8%

Beroende största bransch 7,2% 13,2% 3,3% 4,7% 7,6% 3,1% 5,9%

Industriberoende 6% 21% 12% 23% 19% 16% 13%

Historisk sårbarhet -1% -5% -5% -4% -5% -4% -3%

Återhämtningsförmåga

Växande branscher 85% 62% 80% 69% 71% 80% 79%

Låg arbetslöshet 5,1% 9,7% 9,7% 6,3% 8,1% 6,6% 6,3%

Högutbildade 30% 23% 34% 31% 32% 32% 47%

Ekonomins förnyelse-
dynamik 38% 37% 41% 42% 44% 42% 49%

Tillgängliga arbetstillfällen 82 500 20 000 107 500 97 500 88 500 252 500 414 000
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