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Förord 
 
Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor, men det handlar också om 
att skapa förutsättningar för befintliga och nya medlemmars möjligheter till ett bra jobb med 
rimliga villkor samt karriärmöjligheter imorgon. I denna rapport diskuterar regionstyrelserna 
åtgärder som behövs för att morgondagens arbetsmarknad i Västsverige ska bli bättre än 
dagens. 
 
Unionens tre regioner i västra Sverige, Unionen SjuHall, Unionen Göteborg och Unionen 
Skaraborg/Väst, har gemensamt beslutat att ta fram ett regionalpolitiskt program. Programmet 
vänder sig framför allt till beslutsfattare på regional samt kommunal nivå inom denna del av 
Sverige, men även till beslutsfattare på riks- och Europanivå. 
 
Som bakgrund till regionstyrelsernas slutsatser och prioriteringar ligger en genomgång av 
utvecklingen de senaste tio åren, men också tankar kring framtida utmaningar. Dessa 
utmaningar gör att det inte är rimligt att bara lägga en linjal på pappret och dra ut trender.  
 
Det handlar istället om att identifiera de åtgärder som gör regionen och kommunen attraktiv 
för personer att bo i och för företag att lokalisera sig i. En pågående urbanisering gör att det 
särskilt för orter i regionens periferi är viktigt att hitta denna attraktivitet. 
 
Regionstyrelserna diskuterar här några faktorer som är mer eller mindre påverkbara och vilka 
åtgärder som i det medellånga perspektivet – upp till femton år – bör vidtas. 
Regionstyrelserna vill se konkreta aktiviteter och åtgärder av vissa extra angelägna 
prioriteringar. 
 
Det krävs samarbete mellan kommuner och regionala organ för att få till den bästa 
utvecklingen för regionen som helhet. Konkurrensen mellan kommuner om att få viktigare 
företagsetableringar samt konkurrens om nödvändiga satsningar på infrastruktur riskerar att 
blockera att investeringarna överhuvudtaget kommer till stånd. Regionstyrelserna vill inte ge 
sig in i diskussionen om hur kommunindelningen bör se ut, då detta riskerar att flytta debatten 
från det verkliga problemet. Regionstyrelserna är däremot övertygade om att det måste finnas 
en samordning mellan kommuner i näringslivsfrågor och i samhällsservicefrågor samt 
bostadsbyggande och att Västra Götalandsregionen och Region Halland har en viktig roll för 
att åstadkomma denna samordning. Det är för en framtida positiv utveckling i regionen 
nödvändigt att vaccinera sig mot suboptimering och bypolitik. 
 
Rapporten har tagits fram i samarbete med Gösta Karlsson vid Unionens enhet för Politik, 
Opinion och Påverkan som fungerat som sekreterare under arbetet. 
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Sammanfattning – våra viktigaste krav 
 
Regionstyrelserna vill med framtagandet av denna rapport skapa en gemensam grund för att 
tydligare påverka lokala och regionala politiker i Västsverige. Även beslutsfattare på nationell 
och Europanivå kommer att kunna påverkas i för Västsverige viktiga frågor med denna 
rapport som bas. Det är regionstyrelsernas fasta övertygelse att ett gemensamt agerande har 
störst möjlighet att leda till praktiska resultat. Denna rapport kommer att utgöra en viktig 
grund för Unionens arbete i Västsverige under många år framöver. 
 
Som bakgrund har vi studerat vad som hänt i första hand under 2000-talet hittills. Den 
utveckling som beskrivs innehåller flera mycket positiva öppningar för en bättre framtid, 
samtidigt som det finns tydliga riskmoment. Det är viktigt att beslutsfattare sätter ner fötterna 
– och i flera fall spadarna – på rätt ställe. 
 
Regionstyrelserna ser framför sig ett Västsverige där hela regionen utvecklas positivt. Det 
betyder att det måste bli lättare att pendla mellan bostäder och arbete, men också att det i 
utökad omfattning måste bli möjligt att arbeta hemifrån, eller från ett nära bostaden liggande 
kontorshotell. Regionstyrelserna betonar nödvändigheten av att den digitala utbyggnaden av 
Västsverige blir heltäckande, håller en god standard och sker skyndsamt. 
 
Infrastrukturen i Västsverige är idag otillräckligt utvecklad. Regionstyrelserna anser att det 
borde vara självklart att det finns dubbelspårig järnväg på alla stambanor. Det är helt 
otillfredsställande att detta inte är fallet på sträckan Oslo-Köpenhamn. Det är främst inom 
Västsverige som de dubbla spåren saknas. Vi har också med stor oro noterat det allt sämre 
underhållet på befintliga järnvägsbanor. I synnerhet drabbas sträckor där godstrafiken 
dominerar vilket är oroande för industrilokalisering och sysselsättning. Den nya 
Götalandsbanan välkomnas och där vill regionstyrelserna se en start på byggandet av sträckan 
Göteborg-Landvetter-Borås senast 2020. 
 
Beträffande vägsystemet vill regionstyrelserna prioritera E20, R40 och E45. Det är 
nödvändigt att de centrala trafiklederna håller en god standard för att göra Västsverige 
attraktivt att bo i och för företag att vilja utvecklas och expandera i. Göteborg som centralt 
nav i det västsvenska näringslivet måste fungera kommunikationsmässigt. Regionstyrelserna 
konstaterar Västsverige har goda hamnar, men förbindelserna fram till dessa riskerar att bli en 
svag länk. Det är viktigt är att Landvetter får fler direktlinjer till norra Sverige och ut i 
Europa. Vi vill också att behovet av en andra landningsbana på Landvetter utreds. 
 
Alla tillgängliga befolkningsprognoser pekar på att antalet personer i Västsverige kommer att 
öka. Det kommer att kräva att fler bostäder byggs. Regionstyrelserna betonar vikten av en 
samhällsplanering av bostäder och social service som tar hänsyn till en minskande 
segregation, möjligheter att jobba från bostadsområdet och goda pendlingsförbindelser. Det 
kulturella utbudet är viktigt för att locka människor till Västsverige och för att få dem att vilja 
stanna kvar där.  
 
Ett utvecklat och högteknologiskt näringsliv efterfrågar välutbildad arbetskraft. I rapporten 
pekar vi på hur den formella utbildningen kan utvecklas inom Västsverige, men även vilka 
åtgärder som behöver komma på plats för att kunskapsförstärkning till och 
kompetensutveckling för redan etablerade på arbetsmarknaden ska bli verklighet. 
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Västsverige idag och imorgon 
 
Området som denna rapport täcker är långt ifrån homogent. Vi väljer att i denna rapport kalla 
området som omfattar Unionens berörda tre regioner för Västsverige. Västsverige består då av 
de tre nordligaste kommunerna i Hallands län samt alla kommuner i Västra Götalands län, 
med undantag för Åmåls kommun. Området hade den 31 december 2013 1 800 760 invånare, 
vilket är drygt nio procent fler än vad som var fallet tolv år tidigare.  
 
Västsverige har liksom resten av Sverige sett en tydlig urbanisering under de senaste åren. 
Denna kommer till uttryck i form av en befolkningsförflyttning mot Västerhavet och mot 
vissa andra större orter. I figur 1 framgår tydligt styrkan i denna utveckling. Ju mörkare färg 
en kommun har desto större inflyttning. De ljusaste färglagda kommunerna har haft en 
negativ befolkningsutveckling under perioden. 
 
Figur 1: Befolkningsförändring 2002-2013 i procent av befolkningen 2002 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
 
Tillväxtanalys ger varje år en rapport kallad Tillväxtfakta. 2012 års upplaga specialiserades på 
regional attraktivitet. Rapporten landar i slutsatsen att attraktiviteten består i ett stort antal 
faktorer och man formulerar sig att ”det är således inte en faktor, utan många, som avgör om 
orter eller regioner får härbärgera företagen i de globala värdekedjorna.” 
 
Regionstyrelserna vill här skapa en bild1 över hur regionen bör ha utvecklats de närmaste tio 
till femton åren, samt identifiera vilka viktiga åtgärder som måste genomföras för att 
möjliggöra denna önskvärda utveckling.  

1 Vi undviker här att tala om en vision då denna som idé ska ligga bortom det uppnåbara. Ordet bild är inspirerat 
av tyskans Leitbild (ledbild) som innebär mer ett uppnåbart tillstånd på kortare sikt. 
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Något om administrativa regioner och deras uppdrag 
 
I Sverige fanns fram till årsskiftet 2014/15 fyra regionförbund, varav Västra Götaland och 
Halland är två. Den 1 januari 2015 bildades ytterligare sex regionförbund. Regionförbundens 
roll är att på det övergripande planet ansvara för kollektivtrafik och hälso- och 
sjukvårdsfrågor, men också för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastruktur. 
 
De tre regionstyrelsernas bild av dessa regionförbund är att viktiga steg tas, men ibland 
alldeles för långsamt, för att de mål som slagits fast ska komma närmare. Region Hallands 
målsättning om att Halland ska bli ”den bästa livsplatsen” ställer krav både på åtgärder och på 
preciseringar av vad som avses. 
 
Västra Götalandsregionens motsvarande vision är ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. 
De centrala inslagen i visionen definieras enligt följande: 1. En god hälsa; 2. Arbete och 
utbildning; 3. Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet; 4. En god miljö där de 
förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet; 5. Möta behoven hos barn och 
ungdomar; samt 6. Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv.  
 
Regionstyrelsernas vision av regionen runt 2030 innebär att framtidstron blomstrar och nya 
verksamheter etablerat sig inom regionen. Detta är följden av att region Hallands och Västra 
Götalandsregionens visioner om den bästa livsplatsen och det goda livet fått ett reellt uttryck 
vilket lockar både individer och företag att stanna, flytta till och att etablera sig i regionen. 
 
Bilden innebär också att de utmaningar som Västsverige står inför har börjat tacklas och 
positiva utvecklingar kan skönjas. En förbättrad och till medborgarnas önskemål anpassad 
infrastruktur har möjliggjort för Västsverige att bättre hantera utmaningarna än andra 
regioner. 
 
Strukturomvandlingen som kommer innebär att den sjunkande sysselsättningen i tunga 
tillverkande företag steg för steg ersatts med växande sysselsättning i nya företag i 
expanderande sektorer. Inflyttningen till regionen har dessutom medfört att balansen mellan 
olika generationer i befolkningen hålls i stort sett ograverad. 
 
Utmaningen kring arbetslivets växande digitalisering har också mötts genom en anpassning av 
utbildningsväsendet till arbetsmarknadens krav på spetskompetens, men också till 
medborgarnas önskemål kring det goda livet där kultur i olika former är ett viktigt inslag. 
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Några viktiga fakta om regionen 
 
Inom det område som denna rapport omfattar finns tre regioner inom Unionen och dessa 
omfattar totalt 51 kommuner. Dessa kommuner ligger i stor majoritet inom Västra Götalands 
län. Tre kommuner ligger i Hallands län2. I NUTS2-termer3 motsvarar området SE 23, 
Västsverige, med undantag för fyra kommuner: Åmål, Hylte, Halmstad och Laholm. Det 
förefaller därför naturligt att vi i denna rapport talar om Västsverige. 
 
Unionen SjuHall omfattar följande åtta kommuner: Bollebygd, Borås, Falkenberg, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Varberg. 
 
Unionen Göteborg omfattar följande elva kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. 
 
Unionen Skaraborg/Väst omfattar följande 32 kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, 
Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, 
Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Vara, Vårgårda 
och Vänersborg. 
 
Åmål ingår administrativt i Västra Götalands län, men hos Unionen räknas Åmål till Unionen 
Värmland. Hallands län är hos Unionen uppdelat mellan tre regioner: Kungsbacka tillhör 
Unionen Göteborg medan Varberg och Falkenberg tillhör Unionen SjuHall. Halmstad, Hylte 
och Laholm räknas till Unionen Sydväst. 
 
Även om befolkningen totalt sett ökat med nio procent mellan 2002 och 2013 så är bilden 
mycket splittrad mellan enskilda kommuner. Av de 51 kommunerna inom området har 19 
stycken, alltså mer än en tredjedel, registrerat en negativ befolkningsutveckling under 
perioden. En faktor som utmärker de kommuner som går kräftgång är att de har en liten 
befolkning. Alla kommuner som gått bakåt befolkningsmässigt hade 2013 färre än 16 000 
invånare. Av de kommuner som hade en positiv befolkningsmässig utveckling var det enbart 
några få som från början hade en liten befolkning. 
 
Av de 19 kommunerna som utvecklas negativt befolkningsmässigt ligger 17 i Skaraborg/Väst 
och två i SjuHall. Det betyder alltså att av de 32 kommunerna i Skaraborg/Väst är det mindre 
än hälften, 15 stycken, vars befolkning ökat under de senaste tio åren. De områden som växer 
befolkningsmässigt är framför allt Trestad samt Skövde med angränsande kommuner samt 
kommunerna som gränsar till Vänern på Skaraborgssidan. Inom Göteborgsregionen växer alla 
kommuner befolkningsmässigt.  
 
När vi ser till de tio befolkningsmässigt största kommunerna i Västsverige den 1 november 
2013, så hade alla ökat sin befolkning med mellan 7 och 16 procent sedan 2002. När vi istället 
betraktar de tio befolkningsmässigt minsta kommunerna i november 2013 så hade enbart en, 
Bollebygd, ökat sitt befolkningsunderlag sedan 2002. 
 

2 Unionens tre regioner som tagit fram denna rapport omfattar alla kommuner i Västra Götalands län med 
undantag för Åmåls kommun samt de tre nordliga av Hallands läns sex kommuner. 
3 NUTS betyder Nomenclature of Territorial Units for Statistics och är ett internationellt system för geografisk 
indelning av administrativa enheter. 
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Befolkningen framöver 
 
De prognoser som SCB gjort över befolkningsutvecklingen för de närmast tio till femton åren 
pekar på att befolkningen i Västra Götalandsregionen4 ska öka med runt 10 000 invånare per 
år. Beräkningarna bygger på ett ökat födelseöverskott och ett avtagande positivt flyttnetto. 
Flyttnettot väntas nå sin topp 2015 och därefter sjunka långsamt för att plana ut 2025-30. 
 
Enligt prognosen räknar SCB med att Västra Götaland kommer att växa något långsammare 
än Sverige som helhet. Nedbruten på kommunala prognoser framträder skillnaderna tydligt 
mellan de kommuner i regionen som förväntas växa och de som förväntas stå still eller till och 
med minska. 
 
De kommuner i Västra Götaland som förväntas växa snabbast från 2013 fram till 2025 är 
Härryda och Partille närmast följt av Göteborg, Ale och Strömstad. Den mest negativa 
befolkningsutvecklingen förväntas Bengtsfors och Färgelanda få närmast följda av Grästorp, 
Mellerud, Sotenäs och Götene. Tolv kommuner förväntas få en försörjningskvot5 på över 100.  
 
Försörjningskvoten i Västra Götalands län som helhet väntas öka från 71 (intervallet 57 – 90) 
år 2013 till 79 (intervallet 63 – 109) år 2025. År 2013 var den högsta försörjningskvoten i 
Västra Götaland 90 (Mellerud). Lägst var försörjningskvoten i Göteborg. 
 
Alla kommuner förväntas få en högre försörjningskvot 2025 än de hade 2013. Dessa siffror 
illustrerar tydligt den åldrande befolkningen och effekter av en svag eller negativ 
befolkningsutveckling. För i stort sett alla de kommuner som i Västra Götalandsregionens 
befolkningsprognos väntas få en försörjningskvot över 100 år 2025 gäller sjunkande 
befolkningsunderlag. Undantaget är Tanum som trots en förväntad befolkningsökning ändå 
väntas försämra sin försörjningskvot med 20 enheter, från 84 till 104.  
 
  

4 Befolkningsprognos Västra Götaland 2014-2030. Rapport 2014:4 Tillväxt och Utveckling från VGR 
5 Försörjningskvoten mäts som antalet individer i åldrarna 0-19 år och 65+ som går på varje 100 personer i 
åldrarna 20-64 år. 
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Allmänt om regioners tillväxtförutsättningar 
 
Tillväxtanalys säger i den rapport som refereras till i förordet att ”Sveriges tillväxt och 
förmåga att växa och utvecklas … är summan av dess olika regioners tillväxt.” 6 Det framgår 
också att välstånd skapas utifrån de förutsättningar som finns lokalt och regionalt. 
Tillväxtanalys dristar sig till slutsatsen att politikens mål inte främst är omfördelning av 
ekonomiska resurser utan att alla ska bidra med sitt kunnande och sin tillväxt. 
 
I regeringens budgetproposition för 2015 finns i avsnittet Regional tillväxt (utgiftsområde 19) 
ett kort avsnitt där regeringen anger sina politiska prioriteringar för 2014-2020. Dessa återges 
i tabell 1. 
 
Tabell 1: Regeringens prioriteringar och politikområden av betydelse för prioriteringarna 
Regeringens prioriteringar Resurser av betydelse för prioriteringarna 
Innovation och företagande Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, 

näringspolitik, forskningspolitik, politik för de 
areella näringarna, landsbygd och livsmedel, 
kulturpolitik, energipolitik, miljöpolitik, politik 
för regional samhällsorganisation, integrations-
politik, utrikeshandel, handels- och investerings-
främjande samt jämställdhetspolitik. 
 

Attraktiva miljöer Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, 
transportpolitik, politiken för informationssam-
hället, politik för regional samhällsorganisation, 
förvaltningspolitik, politik för de areella 
näringarna, landsbygd och livsmedel, 
bostadspolitik, hållbart samhällsbyggande, 
miljöpolitik, energipolitik, kulturpolitik och 
jämställdhetspolitik. Resurser av betydelse för 
måluppfyllelsen finns också inom ramen för 
allmänna bidrag till kommuner. 
 

Kompetensförsörjning Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, 
näringspolitik, utbildningspolitik, forsknings-
politik, arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik 
och jämställdhetspolitik. 
 

Internationellt och gränsöverskridande samarbete Resurser av betydelse finns inom flertalet av 
ovan nämnda politikområden. 
 

Källa: Budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 19 
 
Av tabellen framgår att regional tillväxtpolitik är en blandning av olika traditionella 
politikområden. Åtgärder inom dessa områden påverkar förutsättningarna för individers och 
företagsledningars beslut. Detta är vad denna rapport handlar om, och de krav som förs fram i 
rapporten syftar till att förbättra förutsättningarna för individer att blomstra och företag att 
växa. 
 

6 Tillväxtanalys, Regional attraktivitet – tillväxtmotor i en global verklighet, Tillväxtfakta 2012,  
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.745bc2381390abe316f8caa/1346166615858/Tillvaxtfakta_2012_web.pdf  
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En arbetsmarknadsrelaterad indelning 
 
Diskussionerna om regional tillväxtpolitik utgår idag från funktionella arbetsmarknader, så 
kallade FA-regioner7. I Västsverige som vi definierar det finns nio FA-regioner: Halmstad 
(där Falkenberg ingår), Göteborg, Borås, Trollhättan. Lidköping, Skövde, Strömstad, 
Bengtsfors samt Värnamo (där Tranemo ingår). En FA-region är en grupp av kommuner som 
i hög grad antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft på sikt. 
Indelningen baseras på prognoser av arbetspendlingen över kommungränser. 
 
Figur 2: FA-regionernas utbredning i Västsverige 

 
Källa: Tillväxtanalys 
 
Av figur 2 framgår tydligt att Göteborg är den centrala FA-region till vilken ett stort antal 
kommuner knyts. Även Borås, Skövde och Trollhättan är centrala kommuner i respektive FA-
region. För Strömstad, Bengtsfors och Lidköping gäller att de relativt sett är små FA-regioner 
med i jämförelse dåliga pendlingsmöjligheter för längre avstånd. Falkenberg och Tranemo 

7 FA-regioner betyder funktionella arbetsmarknadsregioner och indelningen bygger på utvecklingstendenser i 
arbetspendlingen över kommungränserna. Dagens indelning baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men 
hänsyn har tagits till andra faktorer som trender i arbetspendlingen och omständigheter som kan förändra 
resmönstren på ett genomgripande sätt. Om mer än 7,5 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i en 
kommun dagligen pendlar till andra kommuner så grupperas kommunen samman i samma FA-region som den 
grannkommun till vilken de flesta pendlar (med vissa undantag vid komplexa mönster). 

Skövde 

Lidköping 

Strömstad 

Bengtsfors 

Trollhättan 

Göteborg Borås 

Värnamo 

Halmstad 
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bedöms av dem som gjort indelningen ha sin huvudsakliga pendling bort från det område vi 
här kallar Västsverige.  
 
Strömstad (tillsammans med Tanum) och Bengtsfors (tillsammans med Dals-Ed) är små FA-
regioner där avstånd och/eller dåliga kommunikationer gör att de inte kopplas till andra 
områden. För Strömstads del förefaller närheten till befolkningscentra i Norge ha en positiv 
effekt på den ekonomiska verksamheten. Bengtsfors å sin sida har påtagliga brister i sin 
infrastruktur för att på sikt klara en rimlig utveckling. Regionstyrelserna är påtagligt oroade 
för utvecklingen i norra Dalsland i och med att underleverantörer till bilindustrin som varit 
lokaliserade i Dalsland flyttat sin verksamhet närmare Göteborg. 
 
Västsvenska Handelskammaren har låtit göra en sammanställning8 av en del offentlig statistik 
som ger en extra bild av de utmaningar som regionen står inför. I sammanfattningen till 
rapporten skriver Västsvenska Handelskammaren att ”Studerar vi utvecklingen över tid, ser vi 
att den regionala utvecklingskraft som vi mäter i Svenska nav är relativt stabil. … De 
förändringar som vi kan påvisa … är dessutom marginella. Vi drar därför slutsatsen att det är 
storstadsregionerna som har de bästa förutsättningarna som tillväxtmotorer. Därför bör 
storstadsregionerna prioriteras när investeringar ska göras i viktiga regionala tillväxtfrågor 
som infrastruktur och forskning.” 
 
Regionstyrelserna kan till viss del hålla med om slutsatserna, men vill samtidigt påpeka 
nödvändigheten av att alla kommuner i Västsverige måste ges reella möjligheter att utvecklas. 
Kommuner som ligger längre från Göteborg lever inte endast på att de ligger i Västsverige. 
De måste även ha egna utvecklingsmöjligheter, ibland tillsammans med sina grannkommuner. 
 
Förutsättningarna formuleras ibland som en kommuns eller en regions attraktivitet. Denna 
attraktivitet kan också uttryckas som kommunens eller regionens varumärke. Hur 
kommunerna utmärker sig kan visas i hur andra betraktar dem. Organisationen Arena för 
Tillväxt som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, ICA-koncernen och 
Swedbank har sedan 1998 delat ut utmärkelsen Sveriges tillväxtkommun. Fyra kommuner 
från Västsverige har vunnit utmärkelsen och i faktaruta 1presenteras juryns motiveringar 
angående dessa fyra kommuner. 
 
Tydliga skillnader i motiveringarna stärker intrycket av att regional och kommunal tillväxt 
inte tas ur en given verktygslåda. Varje kommun eller region måste se till sina styrkor och 
svagheter och agera därefter. Medan Mölndal prisas för sin samarbetsförmåga, hyllas 
Göteborg för sin uthållighet och strävan att få med alla delar av kommunen. Varbergs 
utmärkelse motiveras med rollen av att vara samordnande för att ta tillvara på 
tillväxtförutsättningar och utveckla dessa, inte bara lokalt utan även regionalt. Falkenberg å 
sin sida fick utmärkelsen för arbetet med utveckling av företagsklimatet och samarbete mellan 
stad och landsbygd. Andra kommuner kan lära sig av dessa, men man når inte framgång 
genom att kopiera. Regionstyrelserna konstaterar att tre av de fyra kommuner i Västsverige 
som fått utmärkelsen har fått den med motiveringen att de är duktiga på samordning och 
samverkan. 
 
  

8 Västsvenska Handelskammaren: Svenska nav 2013, en studie av Sveriges lokala arbetsmarknader, Rapport 
2013:1 
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Faktaruta 1: Motiveringar till de västsvenska kommuner som tilldelats utmärkelsen Årets 
tillväxtkommun 
Mölndal 2002: "Mölndals stad har tilldelats Tillväxtspriset år 2002 för sin förmåga 
- att långsiktigt arbeta för lokal tillväxt med fokus på att skapa en attraktiv kommun för både boende 
och arbete vilket bland annat resulterat i en kraftigare återhämtning på den lokala arbetsmarknaden än 
riket i genomsnitt, 
- att gemensamt med det lokala näringslivet aktivt driva ett visionsarbete i syfte att skapa ett attraktivt 
näringslivsklimat, 
- att samarbeta för tillväxt inom storstadsregionen Göteborg, 
- att tänka nytt och konstruktivt för framtiden vilket bland annat återspeglas i skapandet av ett 
ungdomsfullmäktige för att engagera unga människor och få in deras synpunkter och idéer i de 
viktiga samhällsfrågorna." 
 
Göteborg 2004: "Göteborgs stad har under längre tid bedrivit ett tillväxtarbete som är ett föredöme 
för varje storstad. Göteborg har arbetat för att bidra till tillväxt både i egna socialt utsatta områden 
såväl som i regionen." 
 
Varberg 2010: "Varbergs kommun har strategiskt arbetat med att vidareutveckla sig som attraktiv 
kommun att bo, besöka och verka i. Historik och framtid förenas genom kurortstradition, ett 
expansivt företagande samt ett växande Campus Varberg och bidrar till kommunens starka 
varumärke. Marknad Varberg har en central roll som aktiv mötesplats mellan privata och offentliga 
beslutsfattare som gemensamt verkar för Varbergs framtid med stöd av ett gott företagsklimat. 
Politisk samordning har bidragit till att Varberg tagit väl tillvara på sina goda tillväxtförutsättningar 
och att vara en drivande lokal, delregional och regional samverkansaktör.” 
 
Falkenberg 2012: ”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har 
tillsammans med näringslivet skapat en stark vi-anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för både 
stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande 
för det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar på 
goda livs- och företagarmiljöer både längs kust och i inland för medborgare och företagare skapar 
grogrund för att fortsätta växa för en hållbar framtid.” 
Källa: Arena för tillväxt 
 
En viktig variabel för att se hur en region utvecklas är att följa sysselsättningsutvecklingen. I 
detta sammanhang har beräkningar gjorts över sysselsättningsutvecklingen i regionen jämfört 
med utvecklingen i riket som helhet. Resultatet av dessa beräkningar finns redovisade i tabell 
2. 
 
Tabell 2: Sysselsättningsandelar i Västra Götalands län och Hallands län som andel av 
Sveriges sysselsättning. Siffrorna avser 3:e kvartalet respektive år. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Västra Götaland län 17,5 17,5 17,5 17,4 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 17,0 
Hallands län 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,9 
Källa: SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, egna beräkningar 
 
Vi kan konstatera att Västra Götalands län tappat sin andel av sysselsättningen i riket främst i 
samband med krisen 2008/9 och därefter inte lyckats återta sin andel. För Hallands län är 
utvecklingen något annorlunda i och med att regionen lyckats behålla sin andel. 
 
Hur arbetar man då lämpligen för att öka sysselsättningen i regionen? Forskning inom 
området pekar på att en regions förutsättningar för att lyckas beror på regionens attraktivitet i 
två dimensioner. Två dimensioner innebär ibland ett ”hönan eller ägget” dilemma, nämligen 
vilket kommer först. Den första dimensionen handlar om att skapa goda förutsättningar för 
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människor att vilja flytta till och att bo på orten/i regionen. Den andra dimensionen handlar 
om företagen, där det finns ett växande antal empiriska studier som visar att tillgången till en 
välutbildad arbetskraft är viktig för nationernas och regionernas tillväxt och utveckling. 
 
Samma bild fås också från multinationella företag i Sverige, vilka betonar vikten av tillgång 
till relevant forskning och kompetent arbetskraft för positiva investeringsbeslut. Behovet av 
att attrahera kvalificerad arbetskraft är således en nyckelfråga i det kommunala tillväxtarbetet. 
Företagen flyttar till eller etablerar sig där den attraktiva arbetskraften finns.  
 
En orts/plats/kommuns/regions attraktivitet avgörs alltså av faktorer som i olika grad är 
påverkbara. Sådana faktorer är tillgång till utbyggda infrastruktursystem, tillgång till en god 
service, tillgång till kompetent personal och god kvalitet på skolor och högskolor, natur, 
kultur och trygghet samt socialt kapital. 
 
Attraktiviteten byggs upp av visioner kring framtiden och en vilja att faktiskt genomföra 
visionerna. En social och kulturell mångfald bidrar liksom tillgång till byggnader och 
områden för kulturändamål. Attraktivitet är inte en enskild sak utan mixen av åtgärder på flera 
olika områden.  
 
Den viktigaste faktorn för att locka företag till en region är tillgången på kompetent personal. 
För att få denna att flytta till regionen är det viktigt att bo- och serviceförhållanden lockar i en 
trakt som också har ett gott kulturellt utbud. 
 
Som vi noterat tidigare så består Västsverige av ett stort antal kommuner vilka framför allt i 
Skaraborg/Väst är små. Många av dessa kommuner är sannolikt för små för att ensamma hitta 
en egen utvecklingspotential. Regionstyrelserna vill därför uppmuntra till samarbete mellan 
kommunerna till exempel med utgångspunkt från existerande pendlingsmönster. 
 
Den statliga Ansvarskommittén föreslog 2007 att samhället borde formeras om i större 
regionala områden där ”beslutsgeografin” bättre skulle komma att stämma överens med 
”vardagens geografi”. I delar sker och har sådana förändringar skett. Det är emellertid inte 
enkelt att förändra en administrativ indelning, vilket bland annat folkomröstningarna i 
samband med 2014 års val skvallrar om9. 
 
Machiavelli formulerade redan för 500 år sedan frågan om motstånd mot förändring på 
följande sätt: ”Det finns inget som är så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, 
ingenting så osäkert i framgång, som att införa en ny tingens ordning, ty den som försöker har 
nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast 
ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya”.10 
 
Regionstyrelserna vill se hela Västsverige som en gemensam arbetsmarknadsregion. 
Regionförbunden bör därför få större inflytande över byggandet, kommunerna måste öka 
samtänkandet och samarbeta i genomförandefrågor. Det kan innebära att kommunerna inom 
regionen kommer att ha olika roller så som ”företagarkommun”, ”boendekommun” etc. 
Regionstyrelserna ser också utmaningar för till exempel ”sommarkommunerna” att kunna 
hålla rätt nivå på samhällsservicen. Detta är en utmaning som delas med samtliga mindre 
kommuner. 
 

9 Bland annat röstades förslaget om att slå samman Dalslands kommuner till en storkommun ner 
10 Machiavelli: Fursten 
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Idag finns en konkurrenssituation mellan kommunerna, man slåss om invånare och man slåss 
om industri och arbetsgivare. Kommunerna måste utveckla sitt samarbete för att Västsverige 
ska bli en starkare enhet. 
 
Regionstyrelserna har identifierat två områden som mer än övriga kräver snabba och kloka 
åtgärder. Det handlar för det första om infrastruktursatsningar som kraftigt förbättrad tillgång 
till bredband samt säkra väg-, järnvägs- och flygförbindelser inom regionen och till viktiga 
områden utanför regionen. För det andra vill regionstyrelserna understryka att 
förutsättningarna för att Västsverige och dess invånare ska utvecklas är nära knutet till 
tillgången på reguljär utbildning ökar både kvantitativt och kvalitativt. Dessutom är 
utvecklingen beroende av möjligheterna för individer att få återkommande 
kunskapspåfyllning under arbetslivets gång förbättras. 
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Unionens medlemmar i Västsverige 
 
Unionen har i sin branschbevakning delat in medlemmarna i elva branscher och tre 
tillhörigheter (chefer, studerande och egenföretagare). Denna branschindelning skiljer sig från 
de indelningar som traditionellt används i den officiella statistiken. I tabell 3 har en fördelning 
gjorts efter Unionens egen branschidentifikation baserat på 2013 års medlemssiffror. 
Redovisningen sker efter Unionenregion, men också för de tre regionerna sammanslagna. 
Detta jämförs sedan med siffrorna för Unionens medlemskader totalt sett. Egenföretagare är 
undantagna från branschidentifikationen. 
 
Tabell 3: Procentuell branschfördelning av yrkesverksamma medlemmar i de västsvenska 
regionerna, 2013 års siffror (inklusive medlemmar från tidigare Farmaciförbundet). De 
siffror som ligger över genomsnittet för Unionen totalt har markerats med fet stil. 
 Göteborg SjuHall Skaraborg/ 

Väst 
∑ Regionen  ∑ 

Unionen 
Industri och teknik 20,6 23,6 32,6 23,6 19,9 
Handel 17,0 26,7 15,2 18,1 15,9 
Konsult och finans 11,9 6,4 8,4 10,3 9,4 
IT och telekom 10,7 7,4 4,4 8,9 10,7 
Service och tjänster 6,1 5,3 5,1 5,8 7,0 
Transport och logistik 5,8 2,8 2,7 4,7 3,8 
Bygg och fastighet 4,5 3,6 5,2 4,5 4,6 
Farmaci och hälsa 4,4 1,8 2,7 3,6 3,9 
Organisationer och 
föreningar 

3,1 3,0 4,1 3,3 4,4 

Media och 
kommunikation 

2,7 2,3 1,4 2,4 3,7 

Energi och miljö 0,8 3,4 1,4 1,3 1,5 
Ingen bransch angiven 12,6 13,6 16,8 13,6 15,3 
Källa: Medwind och egna bearbetningar 
 
Den höga procentsatsen för medlemmar utan identifierad bransch beror på att medlemmarna 
vid tillfället för statistikinsamlingen var arbetslösa eller att det företag de arbetade på inte 
fanns registrerat hos SCB varifrån SNI-kod hämtas för att kunna översättas enligt Unionens 
egen branschindelning. 
 
Sett över Västsverige som helhet är arbete inom identifikationsbranschen Industri och teknik 
det vanligaste. Detta gäller i synnerhet för Unionen Skaraborg/Väst men också för Unionen 
Göteborg. I Unionen SjuHall är Handel den vanligaste identifikationsbranschen. 
 
När skillnader i branschers relativa storlek mellan de tre regionerna studeras, ska konstateras 
att medan Konsult och finans samt IT och telekom är relativt stora i Göteborg, så är Bygg och 
fastighet samt Organisationer och föreningar relativt sett stora i Skaraborg/Väst och Energi 
och miljö vanligare än genomsnittet i SjuHall. 
 
När vi jämför regionens siffror med de som gäller för Unionen totalt, så framgår tydligt att 
industrin betyder mer för Västsverige än vad som gäller för landet som helhet. Dessutom 
framstår handelns betydelse i SjuHall som mycket hög. Den relativa betydelsen för transporter 
och logistik är också tydlig. De branscher som alltså framstår som särskilt betydelsefulla är 
industri och teknik, handel samt transport och logistik. Detta betyder inte att andra branscher 
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är oviktiga – långt därifrån – men det är inom de tre nämnda områden som Västsverige 
andelsmässigt utmärker sig. 
 

Storstadsområden har relativt sett högre löner 
I figur 3 visas genomsnittliga månadslönerna för tjänstemän 2013 uppdelat på regioner på 
NUTS2-nivå. Vi kan då konstatera att Västsverige som i detta sammanhang består av Västra 
Götalands län och Hallands län hade en genomsnittslön på närmare 36 000 kronor per månad. 
Figuren ger näring åt tankarna att de stora städerna har en viktig roll i löneutvecklingen. 
 
Figur 3: Genomsnittliga månadslöner i Sverige för tjänstemän år 2013, medelvärden, 
regionsuppdelat enligt NUTS2 

 
Källa: SCB, lönestrukturstatistiken 
 

Hur mår medlemmarna på jobbet? 
 
Unionen genomför årligen en stor undersökning om arbetsförhållanden, genom att ställa 
frågor till arbetsmiljöombuden. Inför denna rapport har regionstyrelserna låtit göra en 
nedbrytning av svaren på vissa frågor för att kunna jämföra situationen i Västsverige (de tre 
regionerna sammanslagna) med resultatet för Sverige som helhet. 
 
Totalt sett förefaller arbetsmiljöombuden i Västsverige ha en något mer positiv bild av den 
fysiska arbetsmiljön än vad som gäller för landet totalt. 74,1 procent av ombuden ger ett 
positivt betyg av den fysiska arbetsmiljön jämfört med 69,7 procent i hela Sverige. 
Beträffande de positiva omdömena kring den psykosociala arbetsmiljön görs i stort samma 
bedömning i Västsverige som för Sverige totalt (42,2 procent jämfört med 42.5 procent). Det 
betyder att arbetsmiljöombuden uppfattar att den psykosociala arbetsmiljön innebär större 
problem än den rent fysiska arbetsmiljön. 
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Detta framgår också av svaren på frågan om vilka arbetsmiljöfrågor som bedöms viktigast att 
arbeta med. Respondenterna fick ange vilka tre områden som de ansåg var viktigast – alltså 
där behoven till förbättringar var störst. Som framgår av figur 4 så är samstämmigheten stor 
mellan bilden i Sverige som helhet och i Västsverige. 
 
Stress och arbetsbelastning är det absolut viktigaste arbetsmiljöområdet att arbeta med. Det 
anger drygt två tredjedelar av de som svarat närmast följt av chefs- och ledningsfrågor, Vilket 
drygt en tredjedel angivit som ett viktigt område. Dessa två områden är delvis sammanflätade 
då dåligt chefskap mycket väl kan leda till ökade problem med stress och orimlig 
arbetsbelastning. 
 
Figur 4: Vilka arbetsmiljöfrågor är viktigast att arbeta med på din arbetsplats? 

Källa: Unionens arbetsmiljöbarometer, november 2014 
 
Jämförs resultaten i denna undersökning med resultaten över de åtta senaste åren är den mest 
överraskande förändringen i den senaste undersökningen att kompetensutveckling faller från 
tredje till femte plats. Kompetensutveckling skulle annars kunna ses som ett viktigt redskap 
för att hantera stress och arbetsbelastning.  
 
En annan överraskande förändring är att friskvård i den senaste undersökningen faller i relativ 
betydelse. Om detta beror på att friskvården blivit bättre och mer naturlig i arbetslivet och 
därför inte behöver arbetas med, eller om andra frågor helt tagit över är det svårt att ha en 
tydlig uppfattning om. 
 
En slutsats som regionstyrelserna drar av arbetsmiljöbarometerns resultat är att synen på 
arbetsmiljön i Västsverige inte skiljer sig i någon avsevärd omfattning från bilden totalt i 
landet. Frågeställningarna är desamma. Det är dock viktigt att uppmärksamma att om 
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regionen vill förbättra sin attraktivitet så är arbetsmiljöaspekterna en pusselbit som också ska 
ingå. 
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Det är vanligt att bo och arbeta i olika kommuner 
 
Som nämnts tidigare används sedan 2005 begreppet FA-regionen (funktionella 
arbetsmarknadsregioner) i diskussionen om arbetsmarknaden och dess utveckling. Inom vår 
region finns sju FA-regioner: Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Skövde, Strömstad 
och Bengtsfors, men två kommuner tillhör FA-regioner med sina centralorter utanför 
regionen. 
 
Denna regionindelning är tänkt att utgå från människors faktiska beteende när det gäller 
arbetspendling. Om förändringar är önskvärda, handlar politiken främst om att skapa goda 
pendlingsmöjligheter. Uppgifterna i tabell b i bilagan antyder att den gjorda indelningen 
förefaller relativt korrekt och att vi har detta att förhålla oss till. 
 
Det är vanligt att individer bor på en ort och arbetar på en annan. Detta gör också att en del 
orter med fallande sysselsättning (dagbefolkning) kan överleva eftersom nattbefolkningen är 
relativt konstant.  
 
Figur 5: Inpendling och utpendling i de västsvenska kommunerna 2013 

  
Källa: SCB, egen bearbetning 
 
Kartorna i figur 5 ska läsas som att ju mörkare en kommun är desto större är den relativa 
inpendlingen till respektive utpendlingen från kommunen. Detta blir särskilt tydligt i området 
runt Göteborg där utpendlingen blir hög för samtliga kranskommuner. Inpendlingen är också 
hög främst till Mölndal och Härryda. 
 
För utpendlingen kan noteras att de kommuner som utmärker sig med en relativt sett låg sådan 
är främst de större kommunerna: Göteborg, Borås, Skövde, Varberg och Falkenberg. Detta 
betyder att en större andel yrkesverksamma hittar sin utkomst inom kommunens gränser. I 
norra Dalsland utmärker sig kommunerna, Bengtsfors och Dals-Ed, med både en låg in- och 
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utpendling. I norra Bohuslän framgår dock ett tydligt beroende mellan Strömstad (inpendling) 
och Tanum (utpendling). 
 
Även om de relativa talen av in- och utpendlare är små i de större orterna är de faktiska talen 
stora. I tabell 4 har fyra kommuner valts ut för att tydligt visa på de strömmar som finns över 
kommungränserna för yrkesarbete. Detta leder vidare till funderingar kring hur trafik, både 
egen och kollektiv, fungerar idag – och borde fungera i framtiden. Av de fyra kommuner 
inom regionen som valts ut växer två sysselsättningsmässigt medan de två andra kännetecknas 
av en sjunkande sysselsättning. 
 
Tabell 4: Några pendlingssiffror. Information om samtliga kommuner finns i tabell (bilagan) 
Borås  2007 2010 2013 
Bor och arbetar i kommunen 40 677 40 730 42 528 
Inpendlare över kommungräns  10 594 11 625 12 659 
Utpendlare över kommungräns  7 570 7 744 8 128 
Göteborg     
Bor och arbetar i kommunen 197 949 196 183 210 452 
Inpendlare över kommungräns 103 782 104 703 109 807 
Utpendlare över kommungräns 43 742 46 924 49 264 
Svenljunga    
Bor och arbetar i kommunen 3 151 2 867 2 766 
Inpendlare över kommungräns 1 143 1 140 1 014 
Utpendlare över kommungräns 1 860 1 969 2 217 
Tibro     
Bor och arbetar i kommunen 3 007 2 729 2 613 
Inpendlare över kommungräns 1 259 1 186 1 190 
Utpendlare över kommungräns 1 928 1 947 2 206 
Källa: SCB 
 
För Borås kommun och Göteborgs kommun gäller att antalet som bor och arbetar inom 
kommunen ökar över tid. Detta förhållande gäller också när vi ser på antalet inpendlare och 
antalet utpendlare. För Svenljunga kommun och Tibro kommun framgår att antalet som bor 
och arbetar i respektive kommun minskar. Samma sak gäller inpendlingen till kommuner för 
arbete. Dock ökar utpendlingen från kommunen för arbete över tid. 
 
Totalt sett har en tredjedel av de yrkesverksamma i Västsverige sitt arbete i en annan kommun 
än i den där de är bosatta. Skillnaderna mellan de utvalda större och mindre kommunerna är 
påtaglig. Antalet som både bor och arbetar i kommunen samt antalet inpendlare och 
utpendlare ökar under perioden 2007-13 i Borås och Göteborg. I Svenljunga och Tibro 
minskar antalet personer som både bor och arbetar i kommunen liksom inpendlingen för 
arbete, medan pendlingen ut för arbete ökar.  
 
Vi kan konstatera att för tolv av de 51 kommunerna i Västsverige är utpendlingen för arbete 
större än antalet personer som både bor och arbetar i kommunen. De flesta är kranskommuner 
till Göteborg: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Tjörn och Öckerö; en kommun är kranskommun till Borås, nämligen Bollebygd. Dessutom är 
utpendlingen för arbete stor från Grästorp. Några kommuner har nästan lika stor utpendling 

19 
 



som det finns antal personer som både bor och arbetar inom kommunen. I denna kategori 
hittar vi till exempel Stenungsund och Vänersborg. 
 
Variationerna i utveckling kan sägas stämma överens med de faktorer som bestämmer utbud 
och efterfrågan av arbetskraft. I en slutrapport11 kring regionala matchningsfaktorer framgår 
att utbudet av (utbildad) arbetskraft påverkas av befolkningsstruktur, arbetskraftsdeltagande 
och examinationsfrekvenser (avseende alla utbildningsformer). Efterfrågan av arbetskraft är 
mer sammansatt och påverkas av befolkningsstruktur, den ekonomiska utvecklingen, 
näringslivsstrukturen, yrkesstrukturen inom näringsgrenarna samt utbildningskraven inom 
yrkena.  
 
Medan utbudet regionalt utgår från individerna och deras ambitioner och kunskaper, utgår 
efterfrågan från hur regionen och näringslivet utvecklas. I mycket är det detta som är en 
utgångspunkt för pendlingen. Den tid då kommuner med hjälp av staten kunde locka till sig 
verksamhet med subventioner är sannolikt ett minne blott. För att kunna utvecklas är 
företagen beroende av miljöer där den attraktiva arbetskraften vill bo och verka. 
 
Pendlandets skönhet – en visionär tanke 
 
När en allt större andel av arbetskraften pendlar till och från arbetet kanske också under 
längre tid varje dag, finns det stor anledning att se över förhållandena för pendlarna. Finns 
det en politisk ambition att en allt större andel av pendlingen ska företas med kollektiva 
resesätt, då måste också insatser göras för att åstadkomma detta. 
 
Tidtabeller måste anpassas till de tider då folk faktiskt vill resa. Idag måste en medarbetare i 
de flesta fall förkorta sin arbetstid för att kunna använda kollektiva resvägar för 
arbetspendlingen. Detta är nödvändigt till exempel för att kunna hämta/lämna på dagis/fritids 
på ”normala” tider. Denna påtvingade arbetsförkortning beroende på illa anpassad 
kollektivtrafik måste ställas mot kostnaden för att pendla med bil. 
 
Vill man göra pendling med kollektiva transportmedel mer attraktiv krävs insatser för att 
höja komfort och anpassning till människors behov. Dessutom behöver olika leverantörer av 
kollektivtrafik bli bättre på att samarbeta om tidtabeller etc. Vi vill se en ”smartare” pendling 
med anpassade tider och för busstrafiken rutter, mer än vad som är fallet idag. Med en 
anropsstyrd busstrafik där vissa knutpunkter finns (till exempel Mölndals station, Göteborgs 
central eller Partille station) bör pendlaren kunna beställa sitt resande kanske veckovis och 
sista minuten bokningar om det finns plats. 
 
Gratis wifi på tåg och bussar skulle klart kunna underlätta för pendlare inte minst med längre 
avstånd mellan bostad och arbetsplats. Högre komfort på pendeltåg och bussar både 
sittmässigt och ljudmässigt måste eftersträvas. Ett mer utvecklat arbete med 
pendlingskomfort skulle kunna innebära att man kan boka biljetter till bio och andra sociala 
aktiviteter under pendlingen.  
 
Pendlingen måste få ett högre underhållsvärde också där riktade komforthöjare som 
möjlighet att köpa en kopp kaffe eller en frukostmacka på väg till arbetet eller att ta en öl 
eller ett glas vin på väg hem bör undersökas. Kanske kan pendlandet till och med kombineras 
med möjligheten att träna ombord på pendeltågen. 

11 RegLab: Regionala matchningsindikatorer, slutrapport, 2014 
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Infrastrukturen i Västsverige måste hänga ihop också 
med resten av Norden 
 
Västsverige kallas ibland för Sveriges framsida. Detta må gälla när det handlar om att vätta 
mot Sveriges traditionellt viktigaste handelspartners. Ser man däremot till infrastrukturen så 
är Västsverige inte något föredöme. Sverige torde vara ett av de få länder i Europa där landets 
två största städer inte är sammanbundna med en motorväg. I detta avsnitt gås läget kort 
igenom inom olika delar av infrastrukturen i Västsverige.  
 
I den nationella transportplan som är fastställd av Sveriges Riksdag för perioden 2014-25 har 
projekt identifierats med direkt bäring på Västsverige. Dessa projekt avseende vägar och 
järnvägar anges under respektive rubrik. Den nationella transportplanen visar på att det 
framför allt är väg E 20 som planeras att bli förbättrad. Uppdateringar av transportplanen sker 
ungefär vart femte år. Den transportplan som föregick den nuvarande avsåg tiden 2010-21 och 
i mångt och mycket känner man igen sig. Det är samma projekt som återkommer, dessvärre 
med viss tidsmässig förskjutning. Det är för utvecklingen i Västsverige viktigt att inriktningen 
på nästa transportplan gynnar utvecklingen och kan kombineras med ett bra boende och ett 
starkt näringsliv. 
 
I strategiska dokument kring regionens utveckling påpekas ofta att regionen ligger i 
korridoren mellan Oslo och Köpenhamn Goda förbindelser med dessa två huvudstäder är 
viktigt. Eftersom Göteborg ses som den viktigaste hubben inom regionen, så kan sägas att det 
landsvägsmässigt finns en tillfredsställande förbindelse med Köpenhamn, med motorväg hela 
sträckan. När det gäller förbindelsen norrut mot Oslo är det också inom kort motorväg. 
Däremot har förbindelserna utmed Göta älv samt till och från Dalsland åtskilligt att önska. 
 
Beträffande statusen på järnvägsförbindelserna till och inom regionen, måste dessvärre 
konstateras att dessa inte har en fullgod standard. Till exempel saknas fortfarande dubbelspår 
på delar av sträckan Köpenhamn – Oslo.  
 
I närtid koncentreras den absolut största delen av infrastrukturinvesteringarna i Västsverige 
till Göteborgsområdet enligt befintliga planer. Regionstyrelserna anser också att denna 
prioritering är nödvändig, men vill samtidigt påpeka att det är mycket trevligare att se statsråd 
och andra klippa av bandet för att öppna en ny trafikled, än att se dem ta det första spadtaget 
för ett nytt projekt. Det andra spadtaget visar sig alltför ofta dröja. Kort sagt, det är essentiellt 
att befintliga planer genomförs på utsatt tid. 
 

Vägar och vägsystem 
 
De viktigaste stora vägarna inom regionen är E20 mellan Stockholm och Göteborg, samt E6 
mellan Oslo och Malmö. Ingen av dessa mycket viktiga trafikleder har motorvägsstandard 
hela vägen, vilket är en nackdel för Västsverige. Precis som gäller för övriga transportslag är 
god kvalitet på de stora stråken viktig för att företag ska kunna stanna i en region eller vilja 
etablera sig i denna. 
 
Andra centrala landsvägar inom och genom regionen är E45 mellan Göteborg och Karlstad, 
riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping, riksväg 44 mellan Trollhättan/Grästorp och 
Lidköping samt riksväg 41 mellan Varberg och Borås. Även väg 49 mellan Skara och Skövde 
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måste betraktas som central. En titt på vägsystemet i Västsverige visar att det finns områden 
som ligger klart avsides från huvudstråken. Regionstyrelserna har studerat 
befolkningsutvecklingen på kommunal nivå och relaterat denna till sträckningen av de 
nuvarande huvudstråden. Vi konstaterar efter att flera av de kommuner som ligger avsides om 
de stora trafiklederna också har en negativ befolkningsutveckling samt förväntas få kraftigt 
försämrade försörjningstal. Särskilt utsatta är kommuner i Dalsland och östra Skaraborg. 
 
Standard och underhåll av vägsystemet är viktigt för vilka verksamheter som kan etableras i 
regionen. Diskussionerna inför den ”beauty contest” som Saabfabriken i Trollhättan hade år 
2004/05 med Opels anläggning i Rüsselheim handlade till en stor del om respektive 
anläggnings tillgång till goda transportmöjligheter. Hotet om kraftiga nedskärningar av 
produktionen i Trollhättan medförde att insatser planerades från stat och region och sedermera 
även genomfördes för att förbättra infrastrukturen mellan Trollhättan och Göteborg. För Saabs 
del kom insatserna dock för sent. 
 
Statistik från Trafikanalys visar på lastbilstrafikens betydelse för Västsverige och avser enbart 
godstransporter med svenska lastbilar. Statistiken visar att knappt 21 procent av allt gods som 
lastas i Sverige lastas i Västsverige (Västra Götalands län och Hallands län), medan drygt 21 
procent av allt gods som lossas i Sverige kommer till Västsverige. För Västra Götalands län 
gäller att en tredjedel av det gods som lastas har en destination utanför länet. För Hallands län 
är andelen något lägre. När det gäller gods som lossas inom länet kommer för Västra 
Götalands län en fjärdedel från områden utanför länet, medan motsvarande siffra för Hallands 
län innebär att drygt hälften av allt gods kommer från platser utanför länet. 
 
Totalt sett fraktas drygt 50 miljoner ton gods på svenska lastbilar inom region Västsverige 
varje år. En stor del av detta är transporter till och från varutillverkande industrier. En 
förbättrad standard på vägnätet är nödvändig för att ge näringslivet förutsättningar att 
utvecklas inom regionen. 
 
Ur den nationella transportplanen för 2014-25 
Pågående 

• E 6 Pålen-Tanumshede; Göteborgshamn/Lundbyleden; Riksväg 40 Rångedala-
Hester; bidrag till storstadsöverenskommelse 

Planerad start 2014-16 
• E 20 förbi Hova och Alingsås-Vårgårda 

Planerad start 2017-19 
• E 20 genom Alingsås 

Planerad start 2020-2025 
• E 20 Götene-Mariestad; förbi Vårgårda; Vårgårda-Vara; förbi Skara; förbi Mariestad 

 
Regionstyrelserna befarar att det tar alltför många år innan västlänken fungerar som planerat 
och därigenom gör att regionen Oslo – Göteborg (Västsverige) – Köpenhamn blir bättre 
sammanlänkad. Västlänken behöver dock kompletteras med en ”förbifart Göteborg” som 
kopplar samman E6 Kungsbacka med R40 Landvetter och R40 Landvetter med E20 Partille. 
 
När Göteborg förtätas behövs utvecklade kommunikationer till de nya ytterområden där 
många kommer att ha sina arbetsplatser. Utmaningar när det gäller miljö och klimat gör att 
bilberoendet måste minskas. Det måste bli självklart att kunna välja mer miljövänliga 
alternativ som tåg eller elbuss istället. Detta kommer dock inte att ske utan stora satsningar på 
infrastrukturen. En annan fråga handlar om utbyggnaden av laddstationer för elbilar. 
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Detta framtidsperspektiv till trots anser regionstyrelserna att en höjning av standarden på E20, 
R40 och E45 bör prioriteras. Regionstyrelserna är inte främmande för att diskutera en 
finansiering via vägavgifter av det slag som finns på olika håll i Europa. Det handlar då om 
avgifter för att utnyttja de nya vägarna, snarare än trängselavgifter för att inte använda gamla 
trafikleder – trots att det är dåligt med alternativ. Ett vägavgiftssystem som avser utnyttjande 
måste också vara neutralt mellan svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon. 
 
Regionstyrelserna anser att det finns ett stort behov av att upprusta befintliga glesbygdsvägar. 
Underhållet har stått tillbaka i flera år och prioriteringen av i vilken ordning detta ska ske bör 
göras efter förnyade och ordentliga trafikmätningar, där även syftet med trafiken på vägen tas 
hänsyn till. Om en väg har mycket tung trafik bör denna väg prioriteras. 
 
Regionstyrelserna anser att standard och bevakning av parkeringar i anslutning till 
järnvägsstationer, bussterminaler och infartsparkeringar måste förbättras för att utnyttjandet 
av kollektiva färdmedel som pendeltåg och buss ska öka. 
 
I ett längre perspektiv undrar regionstyrelserna om inte det faktum att en ökad livslängd 
ställer högre krav på närhet till butiker och annan social infrastruktur som sjukvård, 
tandläkare, bio, teater med mera. Detta leder i sin tur till att landsbygden får en renässans, 
men kommer att ställa nya krav på vägar och kollektivtrafik. 
 

Järnvägar 
 
Järnvägssystemet i Västsverige lämnar en del att önska. Den viktigaste och mest trafikerade 
banan är Västra stambanan som går mellan Stockholm och Göteborg via Hallsberg och 
Skövde. Denna bana är förberedd för snabbtåg men på sista sträckan mellan Göteborg och 
Herrljunga går det inte att hålla hastigheter på 200 km/tim eller mer. En annan viktig bana är 
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund genom Halland, men denna bana har endast 
dubbelspår till 85 procent. 
 
Andra banor med hög trafik är Bohusbanan som går mellan Göteborg och Strömstad via 
Uddevalla, och Norge/Vänerbanan från Göteborg till Trollhättan/Öxnered (dubbelspår) och 
vidare (med enkelspår) dels mot Kornsjö och in i Norge samt mot Grums och Kil.  
 
Därutöver finns ett antal banor med varierande status som fungerar som matarlinjer till de 
större banorna, men även som pendlingssträckor. Här kan nämnas Jönköpingsbanan som går 
mellan Falköping och Nässjö via Jönköping och Kust till kustbanan från Göteborg över 
Borås, Värnamo och Växjö till Kalmar och Karlskrona. Viskadalsbanan mellan Varberg och 
Borås som går vidare mot Herrljunga och Vänersborg till Uddevalla samt Älvsborgsbanan. 
Det finns ytterligare några järnvägsbanor med lägre standard som i första hand trafikeras med 
godstrafik. Enligt ett besparingsförslag från Trafikverket i mars 2015 är sträckan Munkedal-
Lysekil en sträcka med ”särskilda förutsättningar” och sträckan Skövde C-Tibro en sträcka 
där underhållet föreslås upphöra. 
 
Under planering finns också den tänkta nya snabbtågsbanan som kallas Götalandsbanan och 
som planeras mellan Stockholm och Göteborg över Linköping, Jönköping och Borås. Det 
behövs en bättre tågförbindelse mellan Sveriges två största städer än dagens där resenären ofta 
råkar ut för förseningar bland annat beroende på tekniska problem. Regionstyrelserna kan 
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känna viss oro för vad som kommer att hända med orterna utmed Västra stambanan om en 
stor del av trafiken flyttas över på Götalandsbanan. En överflyttning av trafik riskerar att leda 
till att det kommer att bli en glesare trafik och sämre underhållen bana. Sämre underhåll 
riskerar i sin tur att medföra att för sysselsättningen viktiga produktionsanläggningar ersätts 
med anläggningar på annat håll. Den konkurrensfördel som idag finns kan på marginalen 
förändras till en konkurrensnackdel. 
 
Regionstyrelserna anser att det är helt nödvändigt att det blir dubbelspår hela sträckan Oslo-
Köpenhamn. Det är otillfredsställande att järnvägsförbindelserna mellan Oslo och Göteborg 
till stora delar sker på enkelspår. Detta drabbar också utvecklingskraften inte minst i Dalsland 
eftersom järnvägsförbindelserna dit borde vara mycket bättre om denna del av regionen ska 
kunna ges förutsättningar att utvecklas. 
 
Att bygga nya järnvägar och att till och med uppgradera befintliga tar tid. Vad som å andra 
sidan inte skulle behöva vara lika svårt är att se till att de tåg som trafikerar järnvägsbanorna 
går på tider som passar trafikanterna. Det är regionstyrelsernas förhoppning att trafikföretagen 
blir bättre på att anpassa sina tidtabeller till tider som bättre stämmer överens med 
resenärernas preferenser och till andra transportmedels tidtabeller.  
 
Regionstyrelserna ser fram emot att det system med offentlig statistik över punktlighet på 
järnväg som är under utarbetande faktiskt kommer på plats. En sådan statistik skulle öka 
kunskapen om frekvens och magnitud i förseningar och därmed ge underlag för var faktiska 
insatser för att stärka infrastrukturen bör göras. 
 
Ur den nationella transportplanen för 2014-25 
Pågående 

• Signalställverk m.m. Göteborg C; spårvägar; Göteborgs hamnbana och 
Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv; Västsvenska paketet 

Planerad start 2014-16 
• Göteborg-Skövde (ökad kapacitet inklusive ombyggnad infart Sävenäs) 

Planerad start 2017-19 
• Olskroken (planskildhet) och Jönköpingsbanan från Falköping samt dubbelspår i 

tunnel och resecentrum i Varberg 
Planerad start 2020-2025 

• Göteborg-Borås nytt dubbelspår via Landvetter (deletapp Mölnlycke-Bollebygd) 
 
Regionstyrelserna anser att alla centrala järnvägslinjer bör vara dubbelspåriga. Dubbelspår på 
alla stambanor är ett grundkrav. Eftersom det finns en ambition att få allt fler att pendla och 
transportera på järnväg så är standarden på järnvägarna avgörande.  
 
Den kanske viktigaste sträckningen för en ny järnväg i Västsverige är den nya sträckningen 
mellan Borås och Göteborg, med stopp på Landvetter. Det är dock viktigt att starten av 
byggandet blir 2020 snarare än 2025. 
 
Det finns givetvis viktiga miljöaspekter att ta hänsyn till, men samtidigt måste verkliga 
bedömningar av reseunderlag göras. Hur ser den framtida kostnadsbilden för utnyttjandet av 
järnvägen ut jämfört med alternativen? Regionstyrelserna är väl medvetna om att 
järnvägsinvesteringar är stora och tunga investeringar. De investeringar som genomförs bör 
kunna hantera sina kostnader via framtida samhällsekonomiska intäkter. 
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Hamnar och sjöfart 
 
Västsverige är viktigt både för svensk export och för import till Sverige. Framför allt på 
godssidan är hamnarna i Västsverige viktiga. Persontrafiken sjövägen på längre sträckor har 
sedan tidigare lagts ner, som färjorna till Storbritannien. Persontrafiken är som regel lönsam 
under sommarmånaderna, men behöver dragkraft från godstrafik under resten av året. I takt 
med att landförbindelser tillkommit har transporter via färjor till Storbritannien utkonkurrerats 
av lastbilstrafik som går via Öresundsbron via Danmark och Tyskland vidare till tunneln 
under Engelska kanalen. En bättre fungerande cabotagepolitik skulle kunna leda till 
förändrade transportval till miljömässigt bättre alternativ.  
 

Hamnar mot Västerhavet 
Göteborg är Sveriges viktigaste hamn och ungefär en fjärdedel av allt gods, mätt i ton, till 
svensk hamn lastas eller lossas i Göteborg. För att hamnen ska kunna fortsätta att utvecklas 
bör infrastrukturen till och från hamnen förbättras, inte minst den spårbundna infrastrukturen.  
 
Andra viktiga hamnar mot Västerhavet norr om Göteborg är Uddevalla, Lysekil, Wallhamn 
och Brofjorden som är kopplat till Preemraff. Även söder om Göteborg finns viktiga hamnar 
som Varberg (ingår tillsammans med Halmstad i det gemensamma bolaget Hallandshamnar) 
och Falkenberg. Ett gemensamt drag för många av dessa är att de nischar sig på vissa typer av 
varor där de kan vara särskilt konkurrenskraftiga. Läget som hamn med segeldjup är en sak, 
och förbindelserna från hamnen till inlandet en annan. Dessa faktorer hänger dock intimt 
samman när det handlar om att bestämma en hamns konkurrenskraft.  
 

Vänersjöfart och Trollhätte kanal 
Trollhätte kanal med Göta Älv förbinder Sveriges största insjö, Vänern, med Kattegatt via en 
sluss i Brinkebergskulle, fyra slussar i Trollhättan och en i Lilla Edet. Idag transporteras cirka 
2,4 miljoner ton gods per år från hamnarna runt Vänern via Göta kanal. De viktigaste 
hamnarna i Vänern inom regionen är Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Otterbäcken (i 
Gullspångs kommun). För att denna sjöfart ska kunna utvecklas krävs att Trollhätte kanal 
fungerar.  
 
I en gemensam rapport 2009 från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket 
som behandlar den samhällsekonomiska nyttan av att bygga ut slussarna i Trollhätte kanal 
sägs att Vänersjöfarten är av stor betydelse för näringslivet i Vänerregionen. Trots detta har 
man sett en stadig minskning av mängden sjöburet gods under de senaste 10 åren. Samtidigt 
har lastat och lossat gods i svenska hamnar totalt sett ökat med cirka 20 procent under samma 
period.  
 
De nuvarande slussarna i Trollhätte kanal beräknas ha en maximal återstående livslängd på 
tjugo år, förutsatt att renoveringsarbeten utförs löpande. Befintliga slussar bedömdes alltså 
inte kunna enbart renoveras för att hålla efter år 2030 för året runt bruk. Därefter måste 
antingen nya slussar finnas på plats eller handelssjöfarten i Trollhätte kanal läggas ner.  
 
Det kommersiella trycket på Trollhätte kanal är dock fortsatt stort. Merparten av den olja som 
används i Vänerns omland transporteras via Trollhätte kanal. Pappersbruken runt Vänern 
använder sjötransporter för att skeppa ut sina produkter. Vid stopp för sjötransporter via 
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Trollhätte kanal är det sannolikt att dessa bruk läggs ner och att produktionen flyttas närmare 
kunderna. 
 
Trollhätte kanal är en viktig del av turistlivet för regionen där de många fritidsbåtarna och den 
kommersiella sjöfarten ska samsas under de hektiska sommarmånaderna. Frågan måste ställas 
kring vilka effekter en nedläggning av Trollhätte kanal för handelssjöfart skulle kunna få för 
turismen på Göta kanal? 
 

Sammanfattningsvis 
Regionstyrelserna konstaterar att det på västkusten finns flera stora hamnar som har kapacitet 
att utöka sin verksamhet. Det finns också flera platser som skulle kunna vara knutpunkt för 
logistikhantering, givet rätt infrastruktursatsningar. Tillräcklig kapacitet finns, däremot saknas 
infrastrukturen på land för att hamnarna skall vara konkurrenskraftiga gentemot andra 
trafikslag på kortare sträckor. 
 

Flygplatser 
 
Inom regionen finns snart bara två flygplatser med reguljär trafik. Den största och helt 
dominerande för att försörja regionen med flygförbindelser är Landvetters flygplats mellan 
Göteborg och Borås. 2013 hade flygplatsen 5 miljoner resenärer, 3,7 miljoner utrikes och 1,3 
miljoner inrikes12.  
 
Utöver Landvetter finns ytterligare en flygplats för reguljärflyg inom regionen, Trollhättan-
Vänersborgs flygplats som har trafik till och från Bromma flygplats. Tills helt nyligen fanns 
också Göteborg City Airport på Säve som lagts ner. För sportflyg finns ytterligare ett tiotal 
flygplatser, vilka i vissa fall kan utnyttjas av affärsflyg. Dessa flygplatser är dock inte alltid 
bemannade. 
 
Regionen är för flygförbindelser i stort sett helt beroende av Landvetters flygplats. Det har i 
debatten diskuterats behovet av både en andra och en tredje landningsbana på Landvetter. 
Förberedelser är gjorda för en andra landningsbana, men dessa har tills vidare lagts i malpåse. 
Koncentrationen ligger istället på att bygga ut kapacitet i terminalen (antal gater) och att 
förbättra transportflyget. 
 
Vad som förefaller viktigare i det kortare perspektivet än att få en andra landningsbana på 
plats är att Landvetter får direkta flygförbindelser till fler destinationer både inom Sverige och 
utomlands. En direktlinje mellan Landvetter och Luleå är prioriterad då det skulle komplettera 
direktflygen till Umeå och Sundsvall samt föra Västsverige närmare det norrländska 
näringslivet. 
 
Förbindelser finns i första hand med ett antal europeiska städer. Dessutom går charterflyg från 
Landvetter till platser utanför Europa. Det borde finnas tillräckligt underlag för fler 
direktlinjer till viktiga hubbar i Europa för vidare förbindelser ut i världen. 
 
Behovet av en andra landningsbana på Landvetter bör utredas på nytt. Flygtrafiken är en 
viktig funktion för att göra Göteborg med omnejd internationellt attraktiv. Behovet måste 

12 Detta kan jämföras med Arlandas 20,7 miljoner resenärer (15,8+4,9) och Sturups 2,1 miljoner dito. 
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utredas om byggandet av en andra landningsbana på Landvetter är nödvändig för att 
flygplatsen ska kunna hantera en väntad framtida ökning av trafiken. Det är samtidigt viktigt 
att det finns bra transportmöjligheter till flygplatsen (se avsnittet järnväg). Regionstyrelserna 
anser att det är helt nödvändigt att Västsverige har åtminstone en flygplats med internationell 
standard. För näringslivet i de norra delarna av Västsverige är den regionala flygplatsen i 
Trollhättan essentiell. 
 

Den digitala infrastrukturen 
 
Regionstyrelserna har studerat bredbandsutvecklingen i Västsverige och slagits av vissa 
samband i tillgång till bredbandskapacitet och storleken på kommunerna. Utbyggnaden sker 
först och främst i tätbefolkade områden. Det finns ett tydligt samband mellan storleken på 
kommunerna och tillgången till god kapacitet på bredband.  
 
I figur 6 anges andelen personer i kommunerna inom Västsverige som har tillgång till 
bredband med en hastighet av minst 100 megabit per sekund i relation till kommunernas 
befolkningsmässiga utveckling perioden 2002-2013. På den horisontella axeln anges 
befolkningsförändringen och på den vertikala axeln anges andelen med tillgång till bredband 
med efterfrågad hastighet och kapacitet. 
 
Figur 6: Samvariation mellan befolkningstillväxt och tillgång till snabbt bredband 

 
Källa: Post- och telestyrelsen, egen bearbetning 
 
I oktober 2013 var tillgången till bredband med en hastighet av 100 megabit per sekund som 
andel av befolkningen högst i Göteborgs kommun, 77,17 procent, och lägst i Tranemo 
kommun, 3,70 procent. Det är också så att ingen av de kommuner med minskande befolkning 
mellan 2002 och 2013 hade man en utbredning av snabba bredband som var högre än 34,46 
procent (Karlsborgs kommun). Å andra sidan hade den snabbast växande kommunen 
(Kungsbacka) en utbredning på enbart 21,96 procent.  
 
Regionstyrelserna är oroade över att så hög andel av kommunerna har en relativt sett låg 
tillgänglighet via snabbt bredband. 26 av 51 kommuner hade i oktober 2013 en täckningsgrad 
där mindre än 25 procent av befolkningen hade tillgång till bredband med en hastighet av 100 
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megabit per sekund eller mer. Många av dessa kommuner har en relativt sett sämre standard 
också för övrig infrastruktur. Detta innebär att dessa kommuner behöver vidta kraftfulla 
insatser för att bli attraktiva för individer och företag.  
 
Regionstyrelserna anser att skillnaden mellan landsbygd och stad måste minska avseende den 
digitala infrastrukturen, varför arbetet med att lägga fiber måste intensifieras ytterligare. 
Infrastrukturen för IT-kommunikation måste utvecklas så att landsbygden inte diskrimineras. 
Den digitala infrastrukturen är en mycket viktig fråga för att kunna distansarbeta och kunna 
arbeta under pendling till och från arbetet, men även för telefoni, tv och att utnyttja 
digitaliserade samhällstjänster. För att få nya företagsetableringar krävs också tillgång till en 
väl utbyggd digital infrastruktur. 
 
Sedan rapporten offentliggjordes vid respektive regionråd i april 2015 har Post- och 
Telestyrelsen redovisat siffror från 2014. Dessa nya siffror redovisas i tabell a i slutet på 
rapporten. I det stora flertalet kommuner har situationen förbättrats. Samtidigt kan länens 
utbyggnad jämföras med riksgenomsnittet 
 
Tabell 5: Utbyggnaden av bredband med kapaciteten 100 Mbit/s 
 Andel av 

befolkning 2013 
Andel av arbets-
ställen 2013 

Andel av 
befolkning 2014 

Andel av arbets-
ställen 2014 

Hallands län 32,55 25,84 39,27 33,84 
Västra Götalands län 49,14 40,70 52,32 45,88 
Riket 53,62 46,15 57,48 51,23 
Källa: PTS 
 
Regionstyrelserna konstaterar vidare att hela Sverige inte har mobiltäckning idag. Vi 
konstaterar även inom Västsverige finns vita fläckar och att täckningsgraden är lägre här än i 
riket som helhet. Det krävs ett ytterligare tryck på främst operatörer att fortsätta bygga ut 
nätet, men också på kommuner som skall godkänna mastbyggnader.  
 

Så anser Unionen att regionens infrastruktur bör förbättras 
 
Beräkningar som gjorts på sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och tillväxt13 tyder på 
att en ökning av infrastrukturkapitalet skulle öka näringslivets produktion med 1,2 procent. 
De positiva effekterna beror bland annat på att infrastrukturkapitalet under ett stort antal år 
har ökat långsammare än den svenska ekonomin.  
 
Enligt regionala beräkningar skulle Hallands län få de näst största positiva effekterna i landet 
och Västra Götalands län hamnar på plats sex av landets 21 län. Ett arbete för att reducera 
infrastrukturskulden i Västsverige, skulle alltså ge landet som helhet mycket goda effekter. 
Infrastrukturskulden är skillnaden mellan infrastrukturkapitalet om det utvecklats i samma 
takt som ekonomin och den faktiska utvecklingen. 
 
Regionstyrelserna konstaterar att infrastrukturen i Västsverige behöver rustas upp. De inser 
samtidigt att ”Allt nu!” inte är ett gångbart krav. Istället har de gått igenom status och behov 
av förbättrad infrastruktur i Västsverige och gjort prioriteringar.  
 

13 WSP: Tillväxteffekter av att minska infrastrukturskulden, rapport 2014-03-17 
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Göteborg måste fungera! 
Den bostadsplanering som föreligger för Göteborg visar att det i planen för 2014-16 finns 
mycket planerat för start 2014, betydligt mindre planerat för start 2015 och knappt något 
planerat för start 2016. (källa: www.goteborg.se, produktionsplan för planverksamhet).  
 
Trenden är att folk flyttar in mot centrum. Även om vi bygger bostäder runt om så betyder det 
inte att vi inte kommer behöva förtäta inne i staden. 
 
Prioritet ett för regionstyrelserna är trots alla andra önskemål att kommunikationerna till, i och 
från Göteborg ska förbättras kraftigt. Enligt TomTom Traffic Index så var fördröjningen 2013 
för varje timmes trafik under rusningstid 19 minuter. Omräknat innebär det att en individ som 
normalt har en 30 minuters resa till och från arbetet på grund av trängseln i trafiken spenderar 
55 timmar per år mer på sådana resor än vad som skulle behövas om trafiken flöt. 
Regionstyrelserna tror att det är en förutsättning för den framtida utvecklingen av Västsverige 
att problemen med Göteborgs infrastruktur löses. Göteborg är och kommer för lång tid framåt 
att vara draglok i regionen. Samspelet mellan stadens näringsliv, boende och infrastruktur 
måste fungera väl. När detta fungerar på rätt sätt kommer övriga delar av regionen att dra 
fördelar av detta. En bra infrastruktur till och från Göteborg skapar förutsättningar för ett bra 
flöde av gods och personpendling. I väntan på detta kan dock inte övriga satsningar i regionen 
läggas på is. 
 
Den största proppen i den västsvenska infrastrukturen är möjligheten att enkelt och säkert resa 
till och från Göteborg samt att förflytta sig inom staden. Göteborg är navet i den västsvenska 
ekonomin, varför det är centralt att Göteborg inte innebär en trafikmässig infarkt.  
 
Regionstyrelserna anser att det är svårt att hitta den helt optimala lösningen för att lösa upp ett 
potentiellt trafikkaos i Göteborg. Det är därför rimligt att sträva efter en ”second-best”-
lösning. Det sämsta alternativet är att inget händer för att underlätta situationen.  
 
Eftersom Göteborg är en stad vid vattnet vill regionstyrelserna också se att vattnet utnyttjas 
bättre för kollektivtrafiken inom staden och vill se färjeförbindelser inom ramen för buss och 
spårvagnstrafiken mellan till exempel Saltholmen och Lilla bommen, samtidigt som 
trafikunderlaget för en spårvagnstrafik från Kungälv till Göteborg borde undersökas närmare. 
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Utan attraktiva bostäder varken kommer eller stannar 
den attraktiva arbetskraften 
 
I figur 7 anges hur många boenheter i flerfamiljshus och i egna hem som färdigställts varje år 
sedan 1975. Fram till 2000 redovisas bara siffror för vart femte år, medan från 2000 och 
framåt är varje år inkluderat. Från figuren kan utläsas den låga nivån på byggandet under 
2000-talet, där enbart mellan 4 000 och 8 000 boenheter färdigställdes per år i Västsverige. 
Sett i relation till befolkningsförändringen inom området innebär nybyggnationen att 
befolkningen ökat 2,3 gånger snabbare än antalet nya tillgängliga bostäder. Sett till att 70 
procent av invånarna inom regionen bor i antingen en- eller tvåpersonershushåll, innebär det 
låga byggandet att ”trångboddheten” i Västsverige ökat något sedan 2002. 
 
Figur 7: Färdigställda boenheter i Västsverige, flerfamiljshus och egna hem 1975-2013 

Källa: SCB, egna beräkningar 
 
Det är en stor spridning mellan kommunerna när det gäller bostadsbyggandet. När vi ser på 
det samlade byggandet över perioden 2000-talet noteras att kommuner i norra delen av 
Västsverige, i många fall med negativ befolkningsutveckling, vissa år helt upphört med 
bostadsbyggande (se även bilaga a). De mycket låga färdigställandetalen i synnerhet i 
Skaraborg/Väst är alarmerande, då det ger en bild av hur kommunerna själva ser på 
utvecklingen. 
 
Även om antalet nya boenheter förefaller hålla en relativ god takt jämfört med 
befolkningstillväxten för Västsverige som helhet, så är skillnaden mellan olika kommuner 
avgörande. Det är viktigt var bostäderna byggs och vad det kostar att hyra respektive köpa de 
nya bostäderna. 
 
Det är de kommuner som haft den snabbaste relativa befolkningstillväxten under 2000-talet 
som också haft det relativt sett högsta byggandet av nya bostäder, nämligen Strömstad och 
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Kungsbacka. Det är också tydligt att ett antal kommuner inom Skaraborg/Väst har haft ett 
betydligt lägre bostadsbyggande än de flesta kommuner i de övriga två regionerna. 
 
Det absolut sett största antalet nya lägenheter14 byggdes under perioden 2002-13 i Göteborgs 
kommun med 18839 stycken, vilket är en bjärt kontrast till Gullspångs kommun, där det 
under samma period enbart färdigställdes 5 nya lägenheter. 
 
Vi har tittat närmare på hur hushållen ser ut i de västsvenska kommunerna. Mer än 37 procent 
av hushållen är enpersonhushåll och 33,5 procent av hushållen är tvåpersonhushåll. Det 
betyder att mer än 70 procent av hushållen består av en eller två personer. Generellt kan sägas 
att enpersonhushållen är vanligast i de största orterna, som Göteborg och Borås. 
Enpersonhushållen är emellertid också vanliga i orter som genomgått sysselsättningskriser, 
som Bengtsfors. 
 
Figur 8 Hushållens fördelning efter antal personer i hushållen 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
 
Utvecklingen av bostadsmarknaden handlar inte enbart om nybyggnation utan även om 
omsättningen av befintliga bostäder. Prisutvecklingen för de småhus som omsätts på 
andrahandsmarknaden är en indikation över bostadsbristen. I figur 9 visas prisutvecklingen 
för småhus i Hallands län och i Västra Götalands län och den jämförs med prisutvecklingen i 
medeltal för riket som helhet.  
 
Från figuren framgår att prisutvecklingen i Hallands län varit något snabbare än den i Västra 
Götalands län och i riket som helhet. Vi bör emellertid innan vi drar slutsatser från figuren 
komma ihåg att olika delar av Västra Götalands län utvecklats mycket olika under 2000-talet 
och att detta inte speglas då siffrorna är ett genomsnitt. 
 
Möjligen kan den slutsatsen dras att om kommunikationer fungerar fullt ut så ser 
bostadssituationen inte så hopplös ut för Västra Götalands län som helhet.  
 
  

14 Med lägenhet menas här både boenheter i småhus liksom i flerfamiljshus. 
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Figur 9: Prisutveckling för småhus i Västra Götalands och i Hallands län och med referens 
från prisutvecklingen i riket, tusentals kronor från 2000 

 
Källa: SCB 
 
Varje kommun är enligt Plan- och bygglagen skyldig att ha en aktuell översiktsplan, som 
åtminstone en gång under en mandatperiod ska fastställas av kommunfullmäktige. 
Regionstyrelserna anser att dessa översiktsplaner är viktiga dokument att diskutera och 
kontinuerligt uppdatera för att bostadsutveckling, näringslivsutveckling och 
infrastruktursatsningar ska hålla jämn takt med varandra. 
 
Regionstyrelserna anser att bostadsbyggandet behöver ökas i förhållande till nuvarande 
hastighet och med fokus på mindre hyresrätter. Detta bör i första hand ske där de allmänna 
kommunikationerna är goda. Vi konstaterar att det är brist på billiga enkla bostäder 
(hyresrätter) framför allt för ungdomar och andra som behöver röra på sig på en 
arbetsmarknad som omstruktureras. ”Avfolkningskommunerna” kan också behöva fler billiga 
lägenheter centralt i kommunerna där möjlighet till pendling förbättras. 
 
Översiktsplanerna bör inte bara handla om bostäder utan också om allt runt boendet som 
arbete, kultur mm. Detta synsätt måste tydligare också inkludera ett regionalt tänkande. Där 
det byggs bostäder måste det finnas möjlighet till andra viktiga delar i våra liv såsom förskola, 
skolor, affärer mm. Regionstyrelserna har också diskuterat möjligheterna att förskolor 
lokaliseras i närheten av föräldrarnas arbetsplatser, vilket kan vara en fördel avseende den tid 
barn och föräldrar skulle kunna få tillsammans. Förmodligen skulle emellertid kommunernas 
planering försvåras om detta blev verklighet. Istället läggs då pusslandet på föräldrarna med 
deltidsarbete och ökad stress i en allt tätare trafik som resultat. 
 
När kommunerna tar fram sina översiktsplaner, anser vi att det är viktigt att beslutsfattarna tar 
med effekter på framtida samhällen beträffande integration av olika former av boende i syfte 
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att motverka segregation i samhället. I två färska studier15 om segregationen i Sverige 
placerar sig både Göteborg och Trollhättan som topp fem samt Borås runt plats tio. 
Regionstyrelserna anser att det är viktigt att motverka segregationen i samhället och att 
bostadsplaneringen är ett viktigt område att inleda detta arbete inom. 
 
För att utveckla tänkandet kring framtidens arbetsplatser borde till exempel kontorsparker 
utvecklas och då planeras samtidigt som bostadsområden byggs. I detta sammanhang är den 
digitala infrastrukturens dimensionering viktig. För allt fler på arbetsmarknaden gäller att man 
under vissa dagar i veckan eller månaden vill kunna arbeta hemifrån, inte minst för att 
begränsa den totala pendlingstiden. Samtidigt så är det för många viktigt att ha ett socialt 
sammanhang i sitt arbete. Kontorsparker/arbetsplatshotell i närheten av bostaden där 
företag/anställda kan samlas och arbeta på distans skulle kunna tjäna detta syfte och samtidigt 
minska restiderna till och från jobbet för många. Att utveckla kontorsparker skulle också 
kunna leda till att avfolkningsbygder blev ett relevant alternativ i boendet för yngre 
medarbetare och deras familjer. Inte minst skulle viktig kunskapsöverföring som i sig kan 
skapa nya möjligheter till produkter, både varor och tjänster, kunna utvecklas i sådana 
miljöer. 
 
Regionstyrelserna anser att det vore bra med ytterligare nytänkande i boendefrågan för att 
motverka segregation både etniskt och generationsmässigt. Generationsboende och kollektiv 
är boendeformer som borde kunna fortsätta att utvecklas och skapa gemenskap. Då tillvaratar 
och tillför invånarna värde till sin stadsdel. Vi får levande samhällen dygnet om. Även 
miljöfrågor är viktiga vid såväl val av boendeformer som skapande av nya arbetstillfällen. Ett 
blandat boende med en uppblandning av arbetsplatser bidrar till att göra stadsdelar levande 
dygnet runt för att skapa attraktiva platser att leva på. 
 

Information om kulturutbudet måste spridas  
Kulturliv är viktigt för att locka människor till ett område och få dem att etablera sig där. 
Därför måste kulturlivet utvecklas och ständigt förbättras, samt spridas kunskap om, från stort 
till smått. Kultur skapar sociala sammanhang och bidrar till att motverka segregation och 
minska social utslagning. Ett rikare kulturliv kan vara skillnaden mellan en attraktiv och 
blomstrande boendemiljö och en avfolkningsbygd. I flera kommuner i Västsverige finns 
särskilda kulturhus. Vi tror att det måste skapas kulturhus på många fler orter. Det underlättar 
att göra kultur tillgängligt för många fler. 
 
Regionstyrelserna har en bred definition om vad kulturutbud är. Det viktiga är att olika former 
för utövande och konsumerande av kultur har möjlighet att existera jämsides med mer 
etablerade kulturformer. 
 

Så anser Unionen att regionens bostadsförsörjning bör förstärkas 
Regionstyrelserna konstaterar att kommuner ofta har en tendens att se sig som konkurrenter 
och därför i alltför liten utsträckning samarbetar. För regionstyrelserna är det viktigt att det 
finns en någorlunda god kännedom och diskussion om hur kommunernas översiktsplaner ser 
ut, åtminstone när det gäller de större kommunerna inom regionen. Översiktsplanerna är 

15 Anders Sundell: Sveriges mest segregerade kommuner, november 2013 
(https://politologerna.wordpress.com/2013/11/07/sveriges-mest-segregerade-kommuner/ samt i Sofia Wixe vid 
Internationella högskolan i Jönköping som tagit fram siffror på segregationen i boendet. 
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viktiga för framtida bostäder, men också för lokaliseringen av nya företag och för 
utbyggnaden av infrastrukturen. 
 
Det faktum att en- och tvåpersonhushåll är helt dominerande, 70 procent av det totala antalet 
hushåll i regionen, visar på betydelsen av att mindre lägenheter utgör en väsentlig del av 
nybyggnationen. Byggandet måste inriktas på alla kategorier boende, inte bara dem med goda 
ekonomiska resurser. 
 
Hyresrätter är viktiga eftersom de möjliggör en rörlighet i bostadsbeståndet och att detta 
dessutom underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. 
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Den generella välfärden: barnomsorg och äldreomsorg 
 
Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för perioden 2014-2030, som den 
presenteras i Rapport 2014:4, kommer regionens befolkning att öka med drygt 10 000 
invånare varje år i genomsnitt från 2013 till 2030. Befolkningsökningen beräknas dock vara 
störst i början av perioden för att senare bli lugnare. Motivet till denna utveckling är att 
framför allt invandringen från konflikthärdar i världen idag driver invandringen. Om orsaken 
till att invandringen ska minska beror på att konflikterna i världen löses eller av något annat 
skäl går inte att läsa ut ur befolkningsprognoserna. När prognossiffrorna bryts ned på 
delområden och dessutom delas upp på ålderskategorier framträder en bild över 
förändringarna i förväntat behov av samhällsservice. 
 
Tabell 6: Andel av invånare per åldersgrupp och kommunalförbund 2013 samt prognos för 
2030 
 2013 2030 2013 2030 2013 2030 2013 2030 
 Fyrbodal Fyrbodal Göteborgs-

regionen 
Göteborgs-
regionen 

Sjuhärad Sjuhärad Skara-
borg 

Skara-
borg 

0-18 21 % 22 % 22 % 22 % 22 % 23 % 21 % 22 % 
19-30 14 % 13 % 18 % 17 % 15 % 14 % 15 % 13 % 
31-64 42 % 39 % 44 % 43 % 42 % 40 % 42 % 39 % 
65-79 16 % 18 % 12 % 13 % 15 % 16 % 16 % 17 % 
80+ 6 % 9 % 4 % 6 % 5 % 8 % 6 % 9 % 
Källa: Västra Götalandsregionen, rapport 2014:4, Tillväxt och Utveckling 
 
Tabellen visar det som de flesta prognoser visar, nämligen att de äldre ökar som andel av 
befolkningen. Den visar också att den yngsta kategorin i stort behåller sin andel över tid. Vi 
kan således konstatera att det är de förvärvsaktiva ålderskategorierna som kommer att minska 
i andel och samtidigt vara de som via sina insatser kommer att se till att övriga i befolkningen 
får den service de behöver och har ”rätt till”. 
 

Att planera för befolkningsförändringar 
 
I stort sett alla kommuner i Västsverige bedöms få ett försämrat förhållande mellan arbetande 
och icke arbetande framöver, där andelen som inte är arbetande ökar. En viss tvekan till 
prognoserna är dock befogad, bland annat då det räknas med att alla delar kommer att ha 
födelseöverskott från idag och framåt, även de delar av regionen som haft födelseunderskott 
hittills under 2000-talet. Likaså bedöms flyttnettot vara positivt under hela perioden i stort sett 
överallt även om något litet undantag finns. Slutligen förefaller bedömningarna om 
invandringens omfattning från utlandet till Västsverige vara väl återhållsamma. 
 
Under 2014 presenterade TCO en utredning som organisationen hade lagt ut till SCB att 
göra16. Utredningen handlar om tre alternativa demografiska scenarier för perioden fram till 
2030. De demografiska alternativen utgår från ett basalternativ, samt två alternativa scenarier 
med större respektive mindre inflyttning till storstadsområden (ökad eller minskad 
urbanisering). 
 

16 TCO: ”Regionernas arbetsmarknad 2011-2030; Tre demografiska scenarier”, TCO granskar #1/14 
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De beräkningar som gjorts av SCB för TCOs räkning antyder att försörjningsbördan ökar 
enligt båda de sysselsättningsscenarier som beräknats. Huvudscenariot som innebär att 
förvärvsfrekvensen ökar bland äldre, utrikes födda och inrikes födda kvinnor. Nollscenariot 
innebär att dagens förvärvsfrekvenser i olika befolkningsgrupper väntas.  
 
Tabell 7: Förändring i antalet förvärvsarbetande per åldersgrupp från 2011 till 2030 
 16-19 år 20-64 år 65-74 år 
Stor-Göteborg, nollscenariot 160 36 510 1 850 
Övriga Västsverige, nollscenariot -1 440 -8 150 700 
Stor-Göteborg, huvudscenariot 270 53 570 14 460 
Övriga Västsverige, huvudscenariot -1 320 7 300 15 810 
Källa: TCO/SCB 
 
Beräkningarna visar att antalet förvärvsarbetande kommer att öka framför allt i Stor-
Göteborg, medan ökningen i övriga Västsverige blir negativ enligt nollscenariot och att det är 
i den äldsta åldersgruppen, och inte i den yngsta, som förvärvsarbetet kommer att öka enligt 
huvudscenariot. 
 
En hög sysselsättning innebär att försörjningsbördan blir lägre. Försörjningsbördan beräknas 
som den totala befolkningen delat med de som är i förvärvsarbete i åldersgrupperna 16-74 år. 
Resultatet av de beräkningar som SCB gjort av detta för TCOs räkning anges i tabell 7.  
 
Tabell 8: Försörjningsbördan per region år 2011 samt 2030 enligt sysselsättningsscenario 
 2011 2030, nollscenario 2030, huvudscenario 
Stor-Göteborg 2,06 2,22 2,10 
Övriga Västsverige 2,14 2,38 2,22 
Källa: TCO/SCB 
 
Oavsett vilket scenario som hamnar närmast sanningen så står regionen för stora utmaningar 
för att klara den samlade försörjningen av dem som inte är i sysselsättning. Det innebär att 
andelen resurser som kommer att behöva avsättas till både omsorg av barn och äldre om 
nuvarande standard ska kunna hållas sannolikt måste öka.  
 
För att hålla försörjningsbördan konstant krävs att ännu fler kommer i arbete. Detta ställer i 
sin tur krav på förbättrad social omsorg. Samtidigt som den sociala omsorgen anpassas för 
nya förhållanden, måste insatser göras för att möjliggöra en ökad förvärvsgrad i alla grupper – 
möjligen undantagen de allra yngsta som i stället borde ges ordentligt utrymme att klara 
skolan med godkända resultat. 
 
Regionstyrelserna anser också att avgifts- och taxesystemen bör ses över för att bli mer 
rättvisa inom och mellan kommuner. En förutsättning för detta är att taxesystemen blir 
enklare att hantera och lättare att förstå. Det är dessutom ett plus om barnomsorgen kan bli 
mer flexibel för föräldrarna. Bland annat efterfrågas möjlighet till barnomsorg, inklusive 
nattdagis, på orten man arbetar på och följaktligen pendlar till. 
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Skola och eftergymnasial utbildning samt 
kompetensutveckling i arbetslivet – förutsättningar i 
regionen 
 
I en rapport om så kallade branschöverskridande kompetensknippen17 för Västsverige, 
avseende Västra Götalands län och Hallands län, ges ett annorlunda perspektiv på 
näringslivsstrukturen. I rapporten betraktas näringslivet inte som en samling kluster, utan mer 
som ett kontinuum av mer eller mindre relaterade branscher. Fokus ligger på i vilken 
utsträckning individers kompetenser, kunskaper och färdigheter, inom ett område ger fördelar 
och kan användas i ett annat. 
 
Viktiga slutsatser i rapporten är att de branscher som är ovanligt välrepresenterade i 
Västsveriges regionala ekonomi också är väl inbäddade i de regionala kunskapsstrukturerna. 
För Västsverige gäller detta i första hand kompetensknippen kring fordon, jordbruk/livsmedel, 
life science/kemi och annan tillverkningsindustri. Rapporten är viktig då den bidrar med 
ytterligare kunskap om hur näringslivet ser ut och kompetensmässigt hänger samman i Västra 
Götaland och i Halland. Dessutom identifieras några av de drivkrafter som finns.  
 
I sina slutsatser skriver författarna att ”det är svårt och resurskrävande att på regional nivå 
utveckla verksamheter som inte är relaterade till redan befintliga regionala resursbaser”. Det 
stämmer väl överens med vad den amerikanske ekonomen Michael Porter beskriver i sin bok 
The Competitive Advantage of Nations att ”paradoxalt nog är de uthålliga 
konkurrensfördelarna i växande grad lokalt bestämda; det handlar om kunskap, relationer 
och motivation som avlägsna rivaler inte kan matcha. Det är på lokal och regional nivå 
företagen kan utveckla ett nära utbyte med avancerade kunder, forskningsinstitut, 
konkurrenter och leverantörer, engagera sig i utbildnings- och utvecklingsprojekt, och odla 
både skarp konkurrens och effektivt samarbete”. Även om kompetensknippen är ett bredare 
och mer utvecklingsrelaterat sätt att se på en regions utveckling, så är budskapen liknande 
som från Porters klustertanke.  
 
Porter menar att det finns fyra faktorer som är särskilt betydelsefulla för den framtida 
utvecklingen. Dessa kan formeras som en romb eller om man så vill som en diamant. Ingen 
regions utveckling är bättre än utvecklingen i den svagaste delen av diamanten. De fyra 
hörnen i diamanten består av 1. Företagsstrategi, struktur och rivalitet; 2. Faktortillgång; 3. 
Efterfrågeförhållanden; samt 4. Underleverantörer och kompletterande aktörer. 
 
  

17 Martin Henning: Branschöverskridande kompetensknippen – nya perspektiv på Västsveriges 
näringslivsstruktur, 2014, utgiven av Västra Götalandsregionen och Region Halland 
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Figur 10: Porters diamant 

 
 
Av de fyra hörnen är det två som är mer påverkbara från ett regionalpolitiskt perspektiv, 
nämligen faktortillgången och situationen för underleverantörer och kompletterande aktörer. 
Inte minst faktortillgången, i mycket tillgången till rätt arbetskraft, kan påverkas regionalt. 
Det betyder i sin tur att standarden på den utbildning som ges i regionen är hög och sådan att 
den lockar till sig talanger från när och fjärran. Det är viktigt att en stor del av den 
grundläggande utbildningen har ett brett fokus, men också att den påbyggnad som sedan 
erbjuds till en tillräcklig del inriktas mot de sektorer som finns i skolornas 
upptagningsområden.  
 
Det är ett givet ansvar både för näringsliv, utbildningsanordnare och ansvariga politiker att 
återkommande diskutera utbildningsinriktning. Garantier om framtida kvalitet i utbildningen 
är inte enbart en fråga om samtal om inriktningen utan också till stor del en fråga om vilka 
resurser som avsätts. Om Västsverige ska kunna behålla en position där arbetskraften ska vara 
bland världens bästa, då måste också resurserna per student som satsas öka för att kvaliteten 
ska kunna höjas. 
 
Akademiska utbildningar erbjuds i ett antal städer inom regionen. Mycket är dock 
koncentrerat till Göteborg med bland annat Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska 
Högskola. Högskoleutbildningar erbjuds dessutom vid Högskolan i Borås, Högskolan Väst i 
Trollhättan och vid Högskolan i Skövde. Dessutom finns Campus Varberg som är en filial till 
Högskolan i Halmstad. Totalt sett är runt 70 000 studenter inskrivna vid dessa lärosäten. 
 
Yrkeshögskolan har blivit den typ av yrkesrelaterad utbildning som idag har kommit att få en 
allt större betydelse för att förbereda individer för yrkeslivet. Enligt Yrkeshögskolans hemsida 
fanns inom de tre regionerna 16118 olika yrkesutbildningar att söka. Av dessa låg 98 i 
Göteborgsregionen, 19 i region SjuHall och 45 i region Skaraborg/Väst. Fördelning efter orter 
framgår av tabell 8. 
 
  

18 Detta summerar inte totalt vilket beror på att någon yrkesutbildning finns på mer än en ort. 

38 
 

                                                 



Tabell 9: Orter för yrkesutbildningar, våren 2015 inom regionerna 
Region Göteborg Alingsås  1 utbildning  
 Göteborg 90 utbildningar 
 Mölndal 3 utbildningar 
 Mölnlycke 3 utbildningar 
 Partille 1 utbildning 
Region SjuHall Borås 10 utbildningar 
 Varberg 9 utbildningar 
Region Skaraborg/Väst Dingle 2 utbildningar 
 Falköping  4 utbildningar  
 Hamburgsund  1 utbildning  
 Lidköping 7 utbildningar 
 Skara 9 utbildningar 
 Skövde 3 utbildningar 
 Strömstad  1 utbildning  
 Tibro  1 utbildning 
 Trollhättan  5 utbildningar  
 Uddevalla  11 utbildningar  
 Vänersborg  1 utbildning 
Källa: yhutbildningar.se, egen bearbetning 
 
Genomgången av utbudet av yrkesutbildningar inom regionen visar att det finns en mycket 
kraftig tyngdpunkt mot Göteborg. Andra orter med ett relativt stort utbud – runt tio 
utbildningar – är Borås, Varberg, Lidköping, Skara och Uddevalla. Orter där utbudet är enbart 
en yrkesutbildning innebär oftast att denna är en mycket specialiserad utbildning. 
 
Det är viktigt att yrkeshögskolan tillförs fler utbildningsplatser och att takten i utbyggnaden 
av yrkeshögskolan höjs. Efterfrågan av utbildade från yrkeshögskolan är betydligt högre än 
dagens utbud av dessa. Det är också centralt att förläggningen av olika utbildningar i högre 
utsträckning än idag lokaliseras till platser där yrkeshögskolan kan ta del av näringslivets 
kunskaper och expertis i utformandet av utbildningen. 
 
Regionstyrelserna har noterat att arbetsgivare ofta anger hur svårt det är att hitta lämpliga 
personer att fylla de vakanser som uppstår eller fylla lediga platser i expansionsfaser. 
Orsakerna till förändringar i rekryteringstider kan bero på ett antal olika faktorer, men en av 
dessa kan vara tillgången på personer med ”rätt” utbildning. Av figur 11 framgår att den 
genomsnittliga rekryteringstiden ökat under i stort sett hela 2000-talet. Undantaget är krisåren 
2009-10 då det fanns betydligt fler tillgängliga utan arbete till att fylla vakanser. Det 
förhållandet att den genomsnittliga rekryteringstiden under en period av tio år i det närmaste 
fördubblats, kan inte enbart bero på förändringar i utbildning och yrkeserfarenhet hos de 
arbetssökanden. Bidragande är säkert också förändrade rekryteringsprocesser hos företagen. 
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Figur 11: Genomsnittlig rekryteringstid i månader i privat sektor, NUTS2 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
 
Figuren visar att den genomsnittliga rekryteringstiden för att få ny arbetskraft i stort är 
densamma för Västsverige som för riket som helhet. Om något, så visar statistiken att de 
västsvenska rekryteringstiderna är något kortare. Det är inte möjligt att med bestämdhet uttala 
sig om orsakerna till detta. I vilket fall tyder siffrorna på att det inte är en nackdel för ett 
företag att lokalisera sig till Västsverige avseende möjligheten att få personal. Detta är dock 
inget förhållande som är allom givet, utan insatser behövs för att tillförsäkra att det i regionen 
även i framtiden finns väl utbildad arbetskraft. 
 

Stärk individer i deras inträde på arbetsmarknaden 
Utbildningsväsendet bör geografiskt finnas i hela regionen och ha ett väl utvecklat samarbete 
med det lokala och regionala näringslivet. Genom samarbete mellan utbildningsanordnare och 
näringsliv ökar möjligheterna till praktik under utbildningen, samtidigt som studenten under 
denna period får en bättre kunskap om vilka färdigheter och kompetenser som de facto 
efterfrågas på arbetsmarknaden.  
 
Det är nödvändigt men inte tillräckligt att samarbetet mellan utbildningsanordnare och 
näringsliv förbättras. Inriktningen på utbildningar bör vara tillräckligt bred för att ge studenten 
val för framtiden, men samtidigt, inte minst när det gäller yrkeshögskolan, ge goda direkt 
användbara färdigheter.  
 
Det behövs en specialisering på högskolor och universitet, då detta kan smitta av sig på 
näringslivet. Till exempel kan vi se på utbildningen vid Högskolan i Skövde och de många 
företag inom data/dataspelsbranschen som uppstått i närheten. 
 
Regionstyrelserna vill se att forum skapas genom som ger möjligheter för intressenter att 
diskutera med kommuner om möjligheterna att driva specialgymnasier. Möjligheterna bör 
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undersökas om det är lämpligt att flytta specialutbildning från befolkningscentra till 
landsorten. Riktningen måste inte nödvändigtvis vara den omvända. 
 
Bättre möjligheter för nya i arbetslivet att få fotfäste på arbetsmarknaden skapas också genom 
omsättning på enskilda jobb. Regelsystemen på arbetsmarknaden bör utvecklas så att det blir 
bättre möjligheter att vara tjänstledig för att pröva på annat jobb eller kunna vidareutbilda sig 
inom sitt eget yrke.  
 

Om alterneringsledighet (friår) i Finland 
I Finland finns ett system för ersättare till en yrkesverksam som på något sätt vill 
vidareutveckla sig själv. För att företaget ska få stöd för att anställa en ersättare när någon går 
på alterneringsledighet i Finland måste den som går på ledighet ha jobbat i minst 16 år. Den 
som begär ledigt från sin anställning får i normalfallet 70 procent av a-kasseersättningen. För 
den som har minst 25 års arbetslivserfarenhet är ersättningen 80 procent av a-
kasseersättningen. A-kasseersättningen i Finland är högre än i Sverige och kompenserar som 
fast andel även vid högre inkomster. För att kvalificera sig för alterneringsledighet måste 
denna vara i minst 90 kalenderdagar och får pågå i maximalt 360 kalenderdagar. 
 
Långtidsarbetslösa, personer under 25 år och nyexaminerade prioriteras som friårsvikarier. 
Siffror antyder att närmare hälften av dem som gick på friår var mellan 50 och 59 år, medan 
närmare 40 procent av vikarierna var mellan 20 och 29. 
 
De finska erfarenheterna av alterneringsledigheten är så goda att den sedan 2010 är 
permanent. I en utvärdering av alterneringsledigheten som gjordes 2009, fann man att 
arbetslösheten minskade och sysselsättningsgraden ökade för dem som fått vikariera för 
alterneringslediga. 
 
Det har visat sig svårt att få fram uppgifter på hur många som tar ut alterneringsledighet per år 
i Finland. Sådana uppgifter är viktiga att beakta eftersom varje alterneringsledig ska ersättas 
av någon annan person som behöver få ett fotfäste på arbetsmarknaden, en arbetslös från 
arbets- och näringsbyrån, TE-byrån (den finska arbetsförmedlingen). Med hjälp av den 
tillgängliga budgeten för alterneringsarbeten har vi gjort en uppskattning av omfattningen och 
hamnat på att det hamnar i storleksordningen 5 000 personer på årsbasis. 
 

Så anser Unionen att regionens samhällsservice och 
utbildningsmöjligheter bör förbättras 
 
Från Unionens utbildningspolitiska riktlinjer slås fast att en förutsättning för att näringslivets 
konkurrenskraft ska upprätthållas och fler kvalificerade jobb skapas är att arbetskraften har 
rätt kunskap och kompetens. Behovet av en fortsatt utbyggnad av såväl universitet och 
högskola som yrkeshögskola understryks också. Regionstyrelserna konstaterar att detta måste 
kompletteras med en geografisk spridning av utbildningsmöjligheterna. 
 
För att de som är etablerade på arbetsmarknaden ska få reella möjligheter att vidareutbilda sig, 
både till sin egen och till andras fromma, måste möjligheterna att få tillträde till högskolan 
men också möjligheterna att finansiera denna utbildning förbättras. Unionen har i sina 
utbildningspolitiska riktlinjer från 2013 presenterat ett antal förslag kring hur detta kan göras. 
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Regionstyrelserna vill här särskilt peka på vikten av en väl utbyggd distansutbildning både för 
kompletterande vuxenutbildning på gymnasienivå, yrkeshögskola och högskolestudier. 
 
Den enskilde individen behöver studera för att få tillräcklig kompetens för att söka nytt arbete, 
alternativt behöver han/hon skaffa kompetens för att behålla sitt nuvarande arbete när 
strukturella förändringar sker. Individen har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling där 
frågan återkommande ställs vid individuella utvecklingssamtal om det egna intresset för 
påbyggnad av kompetensen. Det är alltid lättare om individen känner att han/hon läser detta 
för att det är skoj och intressant. 
 
Möjligheterna måste förbättras för att individen ska kunna förkovra sig. En arbetslös person 
ska kunna arbeta upp ett arbetsvillkor och en anställd person bör lättare kunna få 
tjänstledighet för att prova på ett tidigare oprövat yrke. Även samhällets service med 
barnomsorg med mera måste garanteras den som väljer att stärka sin kompetens. 
 
Försörjningsaspekten är central när redan etablerade på arbetsmarknaden ska våga sig på att 
pröva något nytt. Alla behöver fundera över vilka förbättringar i nuvarande 
försörjningssystem som behövs för att fler vuxna ska våga ta chansen att studera vidare och på 
så sätt skapa utrymme för andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att 
förbättra rörligheten på arbetsmarknaden, men det måste ske på individernas villkor så att 
dessa är beredda att se möjligheterna med en ökad rörlighet.  
 
Regionstyrelserna vill gärna se en översyn av regelsystemen, så att möjligheten för individen 
att med hjälp av nuvarande inkomstförsäkringar skapas, så att de som vill ta chansen att under 
kortare tid studera vidare också ska kunna få denna chans.  
 
För företagen är en förbättrad kompetensförsörjning för att möta framtida kompetens- och 
kunskapsbehov nödvändig. Nyetablering kräver att företagen ser tillgång på personer med rätt 
kompetens, inte bara idag utan även imorgon. Systemen för kompetensutveckling behöver 
utvecklas och öka i volym för att individerna på framtidens arbetsmarknad ska ha möjlighet 
att finna nya vägar.  
 
Alla företag behöver kompetens, specifik kompetens beroende på företagsinriktning. Från 
studien om kompetensknippen som refererats har vi lärt oss att marknaden för 
branschspecifika utbildningar ofta är större än branschen specifikt. Därför behövs en djupare 
diskussion om vägar för att se till att arbetskraftens kompetens utvecklas. Detta kräver i sin 
tur att samverkan mellan näringsliv, fackliga organisationer och akademi blir reell, så att 
arbetsmöjligheterna förbättras med ökad produktivitet och relevans som följd. 
 
På samhällsnivån efterlyser regionstyrelserna en samhällsekonomisk kompetensplan, där i 
första hand volymmått och finansiering hanteras. Det mer definierade innehållet bör 
överlämnas till regionala aktörer att besluta om. Ansvariga inom utbildningssektorn och inom 
utbildningspolitiken borde ställa sig frågan; ”varför gick det så här?”, när företag i ökad 
utsträckning startar egna gymnasieskolor, både inom industrin och inom delar av 
tjänstesektorn. Regionstyrelserna anser att det vore rimligare att samhället tar 
grundutbildningsansvaret med uppfyllda kvalitetskrav. Då kan företagen istället fokusera mer 
på kompetensutveckling på arbetsplatsen! 
 
Regionstyrelserna ser gärna att det ges bättre villkor för dem som väljer att studera för en 
plats inom ett bristyrke. Det förefaller som om tilltron till ekonomiska stimulanser och 
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morötter ständigt saknas inom utbildningsområdet. Regionstyrelserna vill också 
vidareutveckla diskussionen om spetsutbildningar och den regionala arbetsmarknadens 
framtida behov. Frågan bör ställas om ett förändrat och mer branschanpassat utbud kan göra 
att studenter, både från Sverige och från andra länder, i högre utsträckning attraheras till och 
väljer att studera i Västsverige. 
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Näringslivsutveckling och näringslivsklimat 
 
Vi har tidigare (tabell 3 på sidan 13) gett en bild över hur Unionens yrkesverksamma 
medlemmar i regionen fördelar sig mellan olika branscher. För utvecklingen av näringslivet i 
regionen handlar det som visats i rapporten om kompetensknippen hur arbetskraften kan röra 
sig mellan branscher. Den strukturella förändringen av näringslivet kommer att fortgå, varför 
det är viktigt att förutsättningarna för arbetskraften att röra sig finns. Det är avgörande för 
framtiden att forskning och utveckling (FoU) inom regionen utvecklas starkt, samtidigt som 
förutsättningarna för individer att vidareutbilda och kompetensutveckla sig, både finansiellt 
och tidsmässigt blir bättre. 
 
I en rapport19 som Business Region Göteborg låtit göra om FoU-situation i 
Göteborgsregionen finns ett antal viktiga fakta kring omfattningen av forskningen och om 
samspelet mellan näringslivet och akademien. Enligt OECD så definieras FoU enligt 
följande20: 
 
Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan 
en bestämd tillämpning i sikte. 
Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, 
vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, 
processer, system. Metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. 
 
Företagens kostnader för egen FoU i Västra Götaland 2011 motsvarade knappt 24 procent av 
företagens kostnader för egen FoU i hela landet samma år, och denna andel har varit relativt 
konstant under de senare åren. Västra Götalands andel av FoU inom varuproducerande 
sektorer är betydligt högre, strax under 30 procent. När det gäller egen FoU i 
tjänsteproducerande företag är läget det motsatta och företagen i Västra Götaland står för 
endast cirka 8 procent av svenska företags egna FoU-kostnader. Siffrorna är baserade på 
SCBs FoU och företagsstatistik och siffror för Västra Götaland framtagna av CIRCLE21.  
 
Detta förhållande slår också igenom i arbetsmarknaden för högre utbildade inom natur och 
teknik (NT-arbetare på forskningsnivå) där Göteborgsregionens andel har upprätthållits och 
till och med ökat från 1990 och 2009.  
 
De största ökningarna har skett i läkemedelsindustrin, dock beroende på att en del forskning 
lagts ner i andra delar av landet och flyttats till Göteborgsregionen. Andelen av de 
forskarutbildade inom NT-området som jobbar på företag i Göteborgsregionen har från 1990 
till 2009 ökat något, från 21 till 23 procent. Fördelningen mellan varuproducerande företag 
och tjänsteproducerande dito är dock slående. Hos de varuproducerande företagen har 
Göteborgsregionens andel ökat kraftigt, medan andelen hos de tjänsteproducerande företagen 
minskat något.  
 

19 Martin Andersson, Olof Ejermo, John Källström: Forskning och utveckling i Göteborgsregionen – omfattning, 
inriktning och kopplingar till den övriga lokala ekonomin, Business Region Göteborg 2014 (rapporten innehåller 
ingen information om när den överlämnades men tidsangivelsen är angiven utifrån när senast refererat material 
publicerades). 
20 OECD: Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, 2002 
21 CIRCLE står för Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy vid Lunds 
Universitet. 
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Tabell 10: Fördelning av forskarutbildade NT-arbetare i Göteborgsregionen som andel av 
Sverige uppdelat efter näringsgren, procent 
Näringsgren (SNI 2002) 1990 2009 
Varuproducerande företag (01-45) 14 25 
  Kemisk industri, livsmedel och läkemedel (1-2, 5, 15-16, 23-24) 10 31 
  Metall-, maskinindustri, elektronik mm (10-14, 27-33) 13 15 
  Transportmedelsindustri (34-35) 45 44 
  Övrig tillverkningsindustri, bygg o dyl (17-22, 25-26, 36-37, 40-41, 45) 9 18 
Tjänsteproducerande företag (50-74) 25 21 
  Databehandling, telekommunikation mm (63-64, 72) 12 14 
  Forskningsinstitutioner (73) 31 25 
  Parti- och detaljhandel samt hotell mm (50-52, 55, 60-63) 13 14 
  Övriga företagstjänster (70-71, 74) 14 19 
Totalt (01-74) 21 23 
Källa: Forskning och Utveckling i Göteborgsregionen 
 
Lokalisering av forskning och utvecklingsverksamhet har en koppling till produktion och 
annan kommersiell verksamhet. Det är därför viktigt att regionen lyckas med att behålla sina 
andelar av andelen forskning och utveckling i de olika branscherna. Då statistiken på detta 
område kommer med en relativt stor fördröjning är det viktigt att vara uppmärksam på 
händelser i regionen och i omvärlden. 
 

Kommuners mottagande av företag till området 
 
Kommuner jämförs gärna av organisationer och myndigheter huruvida de fungerar väl eller 
inte utifrån skilda målvariabler. Vissa av dessa variabler kan kommunen möjligen göra något 
åt, men i andra fall handlar det om saker som ligger utanför kommunens kontroll. Svenskt 
Näringsliv i Västra Götaland publicerade i december 2014 en rapport22 om förutsättningarna 
för framtida företagande, jobb och tillväxt i Västra Götalands län. Det är intressant att notera 
att Svenskt Näringsliv i sin rapport inte talar om vilka faktiska åtgärder som behövs. Istället är 
rapporten full av diverse betygssättningar som företagare gör av kommuner, skolor etc. 
 
Det kan tyckas synd att organisationen missar chansen att faktiskt föra fram krav på åtgärder. 
Att Dals-Ed får bäst betyg när det gäller att hantera konkurrens mellan offentlig och privat 
verksamhet och Sotenäs får sämst betyg kan ju sägas vara intressant information, men det 
säger inget om vad som är bra eftersom bägge kommunerna förväntas få en negativ 
befolkningsutveckling fram mot 2030 med en ökad försörjningsgrad. Det goda betyget verkar 
inte hjälpa Dals-Ed. 
 
Svenskt Näringsliv skapar dessutom konstiga begrepp. Bland annat används begreppet 
”företagssamma personer” som identiskt till personer som bedriver egen verksamhet. De som 
arbetar på ett företags forskningsenhet med att utveckla nya produkter och tjänster är enligt 
samma definition inte företagssamma, då de inte driver verksamheten i egen regi. 
Regionstyrelserna uppfattar att även de närmare 90 procent av arbetskraften som inte driver 
eget bidrar med nytta till regionen och landet som helhet. 
 

22 Svenskt Näringsliv: Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt – en framtidsanalys av Västra Götalands 
län, december 2014. 
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Bland de frågor om näringslivets upplevelser som redovisas, kan det finnas anledning att 
notera att medan 90 procent av respondenterna anser att samverkan med högskola och 
universitet fungerar mycket eller ganska väl, så anser hela 41 procent av företagsledarna att 
samverkan är mindre viktig för den egna verksamhetens konkurrenskraft. 
 

Andra stödsystem till företag 
I Västsverige finns det fyra Industriella UtvecklingsCenter: IUC Väst AB i Trollhättan, IDC 
West Sweden AB i Skövde, IUC Sjuhärad AB i Borås och IUC Halland AB som är under 
bildande. Unionen Skaraborg/Väst är engagerat i IDC West Sweden AB i Skövde. Industriella 
utvecklingscentra fungerar som ett stöd till främst mindre företag i regionen och är en del av 
företagens regionala stödsystem. 
 
En annan del av detta stödsystem är Almi, som är organiserat länsvis och har fem kontor med 
bäring på regionen, nämligen i Halmstad för Hallands län och i Göteborg, Borås, Skövde och 
Trollhättan för Västra Götalands län. Dessutom finns kommunernas eget stöd i form av 
möjligheten att erbjuda mark eller utrymme i företagshotell.  
 
Regionstyrelserna ser dock ett ökat behov av att rådgivningen till nya företag samordnas inom 
Västsverige. Det är viktigt att den numera gamla, men förefaller det, bortglömda ambitionen 
om ”en väg in” för rådgivning till företag en gång för alla konkretiseras. 

Mätningar av kommuners företagsklimat 
 
I en rapport23 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anges att en kommuns 
företagsklimat kan delas in i tre delar: 

• Förutsättningar som kommunen inte kan påverka, t ex det geografiska läget; 
• Förutsättningar som kommunen kan påverka, men där det råder stora skillnader mellan 

kommunerna, t ex infrastruktur; 
• Faktorer som kommunen själv kan påverka på ett jämförbart sätt, t ex kommunens 

service till företagen. 
 
Det finns dessutom ett antal institutioner som regelbundet rankar kommunernas 
företagsklimat. Det är i flera fall svårt att se vad det egentligen är som rankas. Den ranking 
som får mest medialt utrymme är den som Svenskt Näringsliv gör. Undersökningen görs 
genom att det ställs enkätfrågor till företagen. Rankingen avgörs sedan utifrån tre olika block 
vilka alla väger lika i totalbedömningen. Ett block avser sex statistikfaktorer som Svenskt 
Näringsliv anser avgörande för företagsklimatet, ett block med enkätsvaren från företagen och 
ett block med företagens sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet. Framför 
allt kan användandet av en del av statistikfaktorerna diskuteras. Kommunalskattens storlek 
spelar in vilket automatiskt ger högre poäng till kommuner med högavlönade invånare24. 
Längst ner på Svenskt Näringslivs lista återfinns därför också Norrlandskommuner med långa 
avstånd inom kommunen och med relativt sett högre kommunalskatt. 
 
Ju högre andel av nattbefolkningen som får sin inkomst från privat sektor är, desto högre 
rankning får kommunen. Det innebär att förortskommuner som har en stor andel invånare som 

23 Räkna räkna ranka – en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna, SKL 2010 
24 Kommuner med en hög andel med hög inkomst får ju in en högre skatteintäkt per invånare och kan därför 
hålla en lägre kommunalskattesats, men ändå ta in tillräcklig skatteintäkt. 
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pendlar till centralorten rankas högt. Ett landstingsdrivet stort sjukhus inom kommunen ger 
negativ effekt enligt rankingmetoden. Kommuner som lagt ut mycket av sin verksamhet på 
entreprenad kommer högre än kommuner som driver verksamheter i egen regi. När man 
studerar den faktiska rankingen bör denna typ av förutsättningar tas in i värderingen av 
resultaten. 
 
Inte desto mindre betyder rankingen mycket, framför allt då kommunalpolitiker ofta har som 
ambition att den egna kommunen ska klättra i rankingen hos Svenskt Näringsliv. Resultatet 
för de västsvenska kommunerna anges här, uppdelat efter Unionens regioner med 
rankingsiffran för 2014 inom parentes: 
 
Region SjuHall: Falkenberg (20), Borås (36), Varberg (80), Tranemo (98), Ulricehamn 
(104), Mark (140), Bollebygd (201) och Svenljunga (214). 
 
Region Göteborg: Härryda (9), Öckerö (26), Partille (30), Mölndal (35), Ale (61), 
Stenungsund (66), Lerum (75), Kungsbacka (110), Göteborg (167), Alingsås (173) och 
Kungälv (182).  
 
Region Skaraborg/Väst: Vårgårda (13), Vara (33), Götene (41), Grästorp (42), Herrljunga 
(48), Essunga (49), Skövde (55), Tjörn (72), Tibro (74), Lidköping (79), Töreboda (88), 
Karlsborg (105), Dals-Ed (108), Trollhättan (138), Skara (152), Mellerud (165), Tidaholm 
(168), Uddevalla (171), Strömstad (186), Munkedal (190), Falköping (195), Bengtsfors (204), 
Hjo (207), Gullspång (219), Mariestad (226), Vänersborg (231), Färgelanda (240), Tanum 
(241), Sotenäs (254), Lilla Edet (255), Orust (263) och Lysekil (278). 
 
Det kan i alla dessa fall finnas anledning att kritiskt fundera på vad rankingen säger. Dock ska 
konstateras att Härryda är den kommun som i de allra flesta rankingar hamnar överst av alla 
kommuner inom det område vi arbetar med.  
 
En annan mätning av företagsklimatet är den som SKL genomfört två gånger, 2011 och 2013. 
Den senaste25 som genomfördes 2013 koncentreras kring hur företagen uppfattar sina 
kontakter med kommuner i tillstånds- och i tillsynsfrågor. De områden som avhandlas i 
rapporten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt 
serveringstillstånd. För dessa frågor och för totalen har en nöjd kund index (NKI) räknats 
fram. Eftersom indexen mäter upplevelsen av den faktiska kontakten med kommunerna i ett 
enskilt ärende blir rankingen mycket annorlunda än den som Svenskt Näringsliv tar fram. 
SKLs undersökning är frivillig för kommunerna att anmäla sig till och 189 av totalt 290 
kommuner (65 procent) är med. 29 av våra regioners 51 kommuner (57 procent) deltog.  
 
Regionstyrelserna finner att mätningar har ett värde i att peka på möjliga framgångskoncept 
och problem i den regionala utvecklingen. Mätningarna får dock inte bli måttstockar över hur 
saker och ting ska göras. Regional utveckling kan inte göras enligt devisen: ”one size fits all”. 
 

Så anser Unionen att regionens attraktionskraft bör förbättras 
 
Regionstyrelserna konstaterar att kommuner ofta har en tendens att se sig som konkurrenter 
till andra näraliggande kommuner om att få investeringar från näringslivet. Emellertid är det 

25 SKL: Företagsklimat 2013, Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
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genom samarbete som de förbättrar sina möjligheter att dra till sig investeringar och 
nyetableringar.  
 
Beträffande klustertänkandet så anser regionstyrelserna att vi inom regionen måste tänka stort 
och se förbi gränser, både kommunala och branschmässiga. Små regioner eller FA-regioner 
kommer vara ett hinder för utveckling varför samarbete måste prioriteras. 
 
Kommuner och samarbetsorgan måste jobba med sina översiktsplaner för att se till att det 
planeras mark för näringslivets expansion, samtidigt som planerna för nya bostadsområden tar 
hänsyn till miljön för dem som ska bo i dessa områden. 
 
I planeringen gäller det att få en bra balans mellan olika behov. Samtidigt får man respektera 
att det är lätt att flera företag i samma bransch etablerar sin utveckling på samma ställe, där 
kompetens och ”historik” finns på plats. Regionstyrelserna vill emellertid påtala att 
”mångfald” är bäst eftersom detta sprider risken. 
 
Västsverige har den näringslivsstruktur det har. Det gäller dock att se till att diversifieringen 
uppmuntras, samtidigt som tunga branscher ges goda förutsättningar till att vidareutvecklas. 
Regionstyrelserna finner anledning att åter uppmärksamma vissa slutsatser i rapporten om 
kompetensknippen, vilka innebär att individers kompetens ofta går att utnyttja i flera olika 
branscher.  
 
Det som är bra för individen både i det korta och i det långa perspektivet kan av dominerande 
företag upplevas som ett problem i synnerhet i det kortare perspektivet. Företag anser ofta att 
konkurrens är bra, även om det inte alltid gäller deras egen ”bakgård”. En negativ förändring 
inom ett branschområde som Industri och teknik kan slå väldigt hårt mot en region som 
helhet. Detta kan till exempel utläsas efter hur både Volvos och Saabs utveckling har påverkat 
framför allt Skaraborg/Väst. 
 

Några avslutande reflektioner 
 
För näringslivets utveckling i Västsverige är den fysiska infrastrukturen, inklusive den 
digitala dito, central. Utbildningsväsendets dimensionering och kvalitet är också avgörande 
för nya företags vilja att etablera sig i regionen. Kommunerna kan bidra genom att säkerställa 
tillgång till mark och lokaler. Staten måste samverka med regionen för att utveckla 
transportmöjligheter av gods och personer. 
 
Pendling räknas inte i avstånd utan i tid och då är samordning mellan kollektivtrafikbolags 
tidtabeller viktigt. Det är också viktigt att kommunikationer via IT-hjälpmedel håller en 
tillfredsställande kvalitet, även i områden med gles befolkningstäthet. Detta gäller 
möjligheten att jobba under pendling, men också möjligheten att i större utsträckning arbete 
hemifrån en eller flera dagar i veckan.  
 
Företag kommer sannolikt under de närmaste 15 åren att fortsätta att etablera sig i Göteborg 
eller i dess närhet. För att få en större geografisk spridning på etableringen måste ansvariga se 
till att människor enkelt kan förflytta sig så väl för arbetstid som för fritid. Brist på 
kommunikationsmöjligheter får inte bli ett hinder för den ekonomiska, sociala och kulturella 
utvecklingen av hela regionen. 
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Tabell a: Kommuner, deras befolkning och bostadsbyggande 
  Befolkning 1/11 

2013 
Förändring sedan 
1/11 2002 

Andel med bred-
band 100 Mbit/s 
okt 2013 (2014) 

Antal nya lägenheter 
2002-2013 

1 Göteborg 532 857 58 285 77,17 (78,24) 18 839 
2 Borås 105 783 7 734 44,73 (46,64) 1 871 
3 Kungsbacka 77 266 10 737 21,96 (29,79) 4 343 
4 Mölndal 61 964 4 873 53,75 (57,25) 2 117 
5 Varberg 59 844 6 537 45,53 (55,01) 2 950 
6 Trollhättan 56 470 3 543 51,31 (52,46) 1 580 
7 Uddevalla 52 956 3 323 39,55 (43,10) 1 223 
8 Skövde 52 749 3 330 44,35 (45,20) 1 569 
9 Kungälv 42 102 4 184 58,48 (59,26) 1 884 
10 Falkenberg 41 738 2 868 26,72 (30,53) 1 500 
11 Lerum 39 250 3 691 17,06 (32,60) 1 466 
12 Alingsås 38 565 3 291 41,08 (46,68) 1 509 
13 Lidköping 38 359 1 390 60,16 (61,65) 707 
14 Vänersborg 37 241 210 40,07 (43,84) 408 
15 Partille 36 114 3 007 60,96 (58,04) 895 
16 Härryda 35 638 4 828 30,60 (35,63) 1 515 
17 Mark 33 687 690 14,05 (14,86) 540 
18 Falköping 31 974 1 125 37,48 (43,14) 189 
19 Ale 27 989 2 201 47,03 (39,42) 953 
20 Stenungsund 24 924 3 249 35,33 (39,97) 1 082 
21 Mariestad 23 782 61 32,54 (37,36) 376 
22 Ulricehamn 23 134 835 25,72 (28,86) 487 
23 Skara 18 545 229 38,27 (40,04) 154 
24 Vara 15 620 -394 9,20 (34,44) 195 
25 Tjörn 15 067 247 11,40 (15,77) 498 
26 Orust 15 046 -98 9,22 (9,92) 569 
27 Lysekil 14 359 -444 23,54 (25,05) 252 
28 Götene 13 068 87 20,85 (26,71) 201 
29 Lilla Edet 12 757 -224 20,27 (22,58) 232 
30 Öckerö 12 583 598 15,94 (21,18) 398 
31 Tidaholm 12 583 -9 15,69 (22,28) 81 
32 Strömstad 12 491 1 251 26,79 (30,23) 750 
33 Tanum 12 276 54 6,03 (29,43) 596 
34 Tranemo 11 546 -431 3,70 (7,80) 103 
35 Vårgårda 11 069 418 14,78 (28,82) 220 
36 Tibro 10 748 150 22,58 (28,91) 88 
37 Svenljunga 10 294 -220 18,07 (26,86) 74 
38 Munkedal 10 187 -256 28,02 (36,85) 61 
39 Bengtsfors 9 549 -1 008 17,85 (22,78) 24 
40 Herrljunga 9 260 -216 26,30 (35,85) 48 
41 Töreboda 8 976 -472 12,81 (17,16) 29 
42 Sotenäs 8 957 -531 24,32 (30,91) 359 
43 Mellerud 8 905 -916 8,19 (9,43) 118 
44 Hjo 8 807 -33 26,58 (30,96) 101 
45 Bollebygd 8 564 736 12,99 (13,35) 338 
46 Karlsborg 6 725 -240 34,46 (42,13) 51 
47 Färgelanda 6 541 -401 16,43 (33,31) 21 
48 Grästorp 5 619 -234 13,76 (21,69) 49 
49 Essunga 5 532 -227 14,88 (36,95) 78 
50 Gullspång 5 177 -610 6,57 (6,71) 5 
51 Dals-Ed 4 751 -296 11,18 (27,95) 83 
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Tabell b: Kommunerna och arbetspendling 
  Andel inpendling av 

kommunens 
arbetsmarknad 

  Andel utpendling av 
antalet bosatta 
yrkesverksamma 

1 Mölndal  70,5 % 1 Partille 76,1 % 
2 Partille  63,2 % 2 Härryda 68,2 % 
3 Härryda 59,3 % 3 Ale 67,3 % 
4 Stenungsund  48,2 % 4 Lerum 67,2 % 
5 Bollebygd  43,4 % 5 Bollebygd 65,7 % 
6 Kungälv  43,3 % 6 Mölndal 65,3 % 
7 Skara  38,9 % 7 Grästorp 56,8 % 
8 Götene  38,1 % 8 Lilla Edet 55,7 % 
9 Ale 38,0 % 9 Öckerö 55,1 % 
10 Trollhättan 37,3 % 10 Kungälv 54,8 % 
11 Vårgårda 36,4 % 11 Tjörn 54,7 % 
12 Lerum 36,4 % 12 Kungsbacka 54,5 % 
13 Skövde 35,3 % 13 Stenungsund 49,2 % 
14 Göteborg 34,3 % 14 Färgelanda 47,1 % 
15 Essunga 33,9 % 15 Vänersborg 46,0 % 
16 Vara 33,8 % 16 Tibro 45,8 % 
17 Vänersborg 33,6 % 17 Munkedal 45,6 % 
18 Lilla Edet 33,4 % 18 Orust 45,5 % 
19 Karlsborg 32,6 % 19 Essunga 45,5 % 
20 Munkedal 32,0 % 20 Hjo 44,5 % 
21 Grästorp 31,9 % 21 Svenljunga 44,5 % 
22 Tranemo 31,6 % 22 Vårgårda 44,4 % 
23 Tibro 31,3 % 23 Götene 42,1 % 
24 Uddevalla  30,0 % 24 Alingsås 41,7 % 
25 Herrljunga  30,0 % 25 Mark 40,7 % 
26 Kungsbacka  29,5 % 26 Töreboda 38,9 % 
27 Töreboda  28,2 % 27 Skara 38,1 % 
28 Tjörn  28,0 % 28 Herrljunga 37,6 % 
29 Gullspång  27,9 % 29 Tidaholm 34,1 % 
30 Alingsås  27,3 % 30 Ulricehamn 33,8 % 
31 Svenljunga  26,8 % 31 Gullspång 33,6 % 
32 Färgelanda  25,7 % 32 Tanum 33,2 % 
33 Strömstad  25,4 % 33 Karlsborg 32,5 % 
34 Sotenäs  25,1 % 34 Mariestad 32,5 % 
35 Dals-Ed  24,4 % 35 Uddevalla 31,5 % 
36 Tanum  24,4 % 36 Vara 31,0 % 
37 Lysekil  23,3 % 37 Trollhättan 30,8 % 
38 Orust  23,1 % 38 Mellerud 30,8 % 
39 Lidköping  23,0 % 39 Tranemo 29,8 % 
40 Borås  22,9 % 40 Lidköping 28,0 % 
41 Öckerö  22,7 % 41 Falköping 27,3 % 
42 Mariestad 22,6 % 42 Lysekil 27,0 % 
43 Hjo  22,3 % 43 Sotenäs 26,2 % 
44 Mark  21,7 % 44 Falkenberg 23,5 % 
45 Bengtsfors  21,5 % 45 Dals-Ed  22,9 % 
46 Falköping 21,3 % 46 Varberg 22,4 % 
47 Falkenberg  20,6 % 47 Bengtsfors 21,8 % 
48 Varberg 18,1 % 48 Skövde 19,6 % 
49 Ulricehamn  17,5 % 49 Göteborg 19,0 % 
50 Mellerud 17,4 % 50 Borås 16,0 % 
51 Tidaholm 16,7 % 51 Strömstad 10,2 % 
Källa: SCB och egna beräkningar 
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