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Sammanfattning 
 
WSP Advisory har haft i uppdrag av Boråsregionen  Sjuhäradskommunalförbund att 
genomföra en analys av näringslivets behov i regionen. Analysen är en del av 
kommunalförbundets arbete med att utveckla målstyrningen av utvecklingsmedlen.  

Uppdraget har inneburit att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 
framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 
statistik och sekundärkällor för att bidra till att fördjupa och nyansera bilden. 

Analysen baseras på intervjuer med företrädare för kommunerna, med kommunalförbundet 
och ett antal bransch/intresseorganisationer verksamma i Sjuhärad. Fokus för analysen har 
legat på de utmaningar som utvecklingsmedlen kan användas för att arbetat med.  

Resultaten visar att regionen upplevt en stark tillväxt de senaste tio åren, med en ökad 
sysselsättning och ett ökat företagande, och höjd produktivitet. Analysen visar också att 
Boråsregionens kommuner står sig väl när de ställs mot ett urval av andra regioner, samt att 
regionen har kommit ikapp eller gått om dessa regioner jämfört med tidigare jämförelser. Det 
noteras en avmattning det senaste året  något som sannolikt kan kopplas till pandemin, men 
även kan vara indikationer på ett trendbrott, och något som bör följas upp.  

Studien pekar på ett antal utmaningar som näringslivet står inför på kort och på längre sikt. 
Flera av dessa är de samma som vid 2019 års analys. Tydligast utmaning är kompetensbrist. 
Det råder idag brist på arbetskraft i en rad branscher i regionen. Vidare lyfts förmågan till 
omställning mot ökad hållbarhet fram som en utmaning samt behovet av en ökad 
automatisering och digitalisering för att bibehålla konkurrenskraften. Sjuhärad uppvisar en 
förhållandevis hög grad av sårbarhet i näringslivet, och en ökad branschbredd är viktigt  
samtidigt visar statistiken att  för regionen  nya sektorer vuxit, framförallt inom tjänste-
sektorn, medan tillverkningssektorn har minskat sin sysselsättningsmässiga betydelse sedan 
2012.  

I analysen framkommer ett antal förslag på insatser att rikta utvecklingsmedel mot. Det 
handlar dels om formen för insatser (det vill säga hur de ska genomföras) dels om innehållet 
(vad vill man att insatserna ska rymma). Tabellen nedan (återfinns även i rapporten) ställer 
samman förslag som tagits upp i intervjuer. 

Form för insatser Varför 

Samverkan för att säkerställa 
Sjuhäradsperspektivet 

Koordinera insatser och största möjliga effekt av 
insatser.  

Mix av insatser (långsiktighet / korta 
riktade insatser) 

-behov samtidigt som 
strukturella utmaningar kan mötas 

Uppväxling Öka resurserna och möjliggöra större insatser som 
kan ge starkare resultat 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist  
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Stötta framtagande av utbildning/ öka 
utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist / omställnings behov 

Stöd i omställning  (såsom 
digitalisering, miljömässig hållbarhet, 
automatisering) 

Stärkt konkurrenskraft 

Stärka Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, ökade investeringar, växande 
besöksnäring 

Samverkan med 
högskolor/innovationsmiljöer i hela 
regionen 

Innovation, omställningsförmåga 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, omställningsförmåga 
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1 INLEDNING 

WSP Advisory har av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund haft i uppdrag att 
genomföra en uppdatering av den behovsanalys av näringslivet i Sjuhärad som gjordes år 
2019.1  

Bakgrunden till behovsanalysen är den översyn av modellen för fördelning av 
utvecklingsmedel som Boråsregionen genomförde under 2017/18. Denna process resulterade 
i framtagandet av en ny modell för att fördela tillväxtmedel. Föreliggande analys är ett av 
stegen i modellen som utgörs av en behovsdialog.  

Uppföljningen av behovsanalysen har genomförts under april 2022 till augusti 2022. Vid WSP 
har Pär Lindquist (uppdragsansvarig) och Nezanet Habtom genomfört uppdraget. 

1.1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 

Det efterfrågade uppdraget innebär att uppdatera den kartläggning som gjordes år 2019. 
Analysen ska visa på det behov näringslivet i Sjuhärad står inför, samt att ge förslag på hur 
utvecklingsmedlen kan användas för att ge största effekt kopplat till behoven.  

Den uppdaterade analysen är tänkt att användas för att identifiera prioriterade insatsområden 
som kan stödjas via projekt och insatser, helt eller delvis finansierade med utvecklingsmedel. 
Uppdraget är avgränsat till att se till vilka tillväxthinder företagen upplever och vilka 
utvecklingsbehov företagen i regionen har. 

Analysen baseras på intervjuer och möten med företrädare för organisationer och kommuner i 
Sjuhärad, sammanställning av statistik, samt genomgång av tidigare studier och 
kartläggningar. De utmaningar och tillväxthinder som tas upp är framförallt de som 
framkommer från intervjuerna. Vi har i största möjliga mån sökt att validera dessa mot 
befintliga studier, statistik eller andra kartläggningar.  

1.2 RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten består av tre övergripande delar.  En inledning som beskriver utvecklingen av 
näringslivet i Sjuhärad baserat på kvantitativa data.  Denna del är till övervägande del en 
uppdatering av 2019 års analys och visar utvecklingen sedan år 2012.  

Denna del följs av en beskrivning av de utmaningar framkommit ur dels de intervjuer som 
genomförts dels utifrån den statistiska analysen. Rapporten avslutas med ett resonemang 
kring olika typer av insatser som kan möta de beskrivna utmaningarna. 

2 KORT OM NÄRINGSLIVET I SJUHÄRAD 

Avsnittet bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), Myndigheten för 
Tillväxtanalys samt Tillväxtverket. På samma sätt som 2019-års analys är avsnittet indelat i 
fyra kortare delar enligt nedan: 

- Arbetsmarknad och sysselsättning 

- Företagande och entreprenörskap 

- Värdeskapande och produktivitet 

 
1 Behovsanalys  näringslivet i Sjuhärad, Kontigo (2019). 
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- Sjuhärad jämfört med andra regioner

Ambitionen är inte att ge en fullständig genomlysning av näringslivet utan snarare att visa på 
de huvudsakliga dragen, och sätta en ram för de utmaningar, samt de reflektioner kring 
möjliga insatser, som tas upp längre fram i kapitalet. Tillsammans menar vi att dessa ger en 
översiktlig men god bild över Sjuhäradsregionens näringsliv.

2.1. ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING
Arbetsmarknaden i Sjuhäradsregionen har utvecklats stabilt under närmare ett decennium. 
Sammantaget har antalet sysselsatta av dagbefolkningen ökat från 126 400 till 135 800 mellan 
år 2012 och 2020, vilket är en ökning med 7 procent. För Västra Götalandsregionen och riket 
som helhet uppgick motsvarande utveckling till 9 procent. 

Figur 1 Utveckling av dagbefolkning 2012-2020, Sjuhärad, Västra Götaland samt riket, indexerat (2012=100); Källa: 
SCB

Den förvärvsarbetande befolkningens storlek utgör en grundläggande förutsättning för de 
lokala arbetsmarknadernas utmaningar och resurser. Ett vanligt mått på detta är 
förvärvsintensitet, vilket här definieras som andelen förvärvsarbetande av nattbefolkningen i 
åldersklassen 20 64 år. 2

Figur 2. Förvärvsintensitet (20 64 år, 2012 2020) Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket. Källa: SCB / RAMS

Som visas i figuren ovan sjönk förvärvsintensiteteten i åldersgruppen 20 64 år mellan 2019 
och 2020 från 83,3 till 82,8 procent. Trots den marginellt negativa utvecklingen är det en 

2 Förvärvsarbete innebär avlönat förvärvsarbete under minst en timme per vecka i november under det aktuella året, 
vilket är SCB och internationella arbetsorganisationens (ILO) definition.
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fortsatt hög nivå med relativt små förändringar sedan år 2012. Figuren visar även att 
förvärvsintensiteten i Sjuhärad fortsätter ligga högre än såväl Västra Götalandsregionen som 
riket.

Figur 3. Andelen inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen i Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket (2020 
2022). Källa: Arbetsförmedlingen.

Sysselsättningen i regionen minskade under det initiala skedet av pandemin, och under andra 
halvåret år 2020 var över 10 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är drygt 2 000 fler än 
början av året och motsvarar en arbetslöshetsnivå på runt 9 10 procent. Men under våren 
2021 stabiliserades arbetslöshetsnivån i takt med att arbetsmarknaden sakta börjat komma i 
gång. 

Mot bakgrund av vad som skett i tidigare konjunkturnedgångar förväntas grupper med svag 
ställning på arbetsmarknaden att drabbas hårdast. Erfarenheter från både andra länder och 
Sverige visar till exempel att unga som inte kommer in på arbetsmarknaden kort efter 
avslutade gymnasiestudier har svårt att senare få fotfäste på arbetsmarknaden. I Sjuhärad 
steg ungdomsarbetslösheten från 7 till 9,4 procent under 2020, men har sedan dess 
stabiliserats till nivåer innan pandemin. 
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Figur 4. Antal sysselsatta (dagbefolkning) per bransch i Sjuhärads nio kommuner, år 2021. Källa: SCB / raps-ris 

 

 

I slutet av 2021 arbetade 18 procent av Sjuhärads dagbefolkning inom vård och omsorg och 
är därmed den bransch med flest sysselsatta i regionen, följt av handel samt tillverkning och 
utvinning. Den största arbetsgivaren är Borås Stad med cirka 10 000 anställda. 

Den tillväxt av sysselsatta som skett sedan år 2012 har framför allt skett inom offentlig sektor, 
bygg samt information och kommunikation. Till stora delar speglar en period av stark tillväxt 
där antalet invånare ökat, liksom behovet av offentlig service såväl som fler bostäder. Vi ser 
samtidigt indikationer på ett ökat inslag av tjänster i ekonomin  där tillverkning minskat 
samtidigt som information och kommunikation  och företagstjänster vuxit. Detta kan också 
vara ett uttryck för en omvandling av tillverkningsindustrin  mot en ökad automatisering och 
en mindre humankapitalintensiv typ av verksamhet.  Besöksnäringen  som här får beskrivas 
dels som handel, men framförallt hotell och restaurang uppvisar en tillväxt, men på relativt 
låga nivåer givet hur denna sektor vuxit de senaste tio åren nationellt, något som i lägre grad 
verkar kommit Sjuhärad till del.  
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Figur 5. Utveckling av sysselsättning (%) 2012 2021. Källa: SCB/ rAPS-ris 

 

2.2. FÖRETAGANDE OCH ENTREPRENÖRSKAP 
Andelen företagare som andel av de sysselsatta uppgick till 7,4 procent år 2020. För Västra 
Götalandsregionen och riket som helhet uppgick motsvarande utveckling till 5,8 procent 
respektive 6,2 procent.  

Under år 2020 startades strax över 1800 företag i Sjuhärad  vilket är en ökning med 7,3 
procent jämfört med 2012. Samtidigt försattes 129 företag i konkurs. Jämfört med 2012 föll 
antalet konkurser med 8,5 procent, vilket är över nivån i Västra Götalandsregionen som helhet 
(5 procent) och i riket (2,3 procent). 

Etableringsfrekvensen är en indikator på graden av entreprenörskap och nyföretagande i 
näringslivet. Det kan ses som ett grovt mått på graden av nyföretagande. 
Etableringsfrekvensen definieras här som antalet nya företag i förhållande till varje 1 000 
invånare (16 64 år). Under perioden 2013 2018 har indikatorn visat en avvikande trend, för 
att sedan återhämta sig under år 2018. Men trots tidigare avvikande trend har 
Sjuhäradsregion haft en hög frekvens av nystartade företag, med 10,8 nystartade företag per 
1 000 invånare under 2020.  
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Figur 6. Genomsnittlig etableringsfrekvens för Sjuhärads kommuner, Västra Götaland samt riket, år 2012 2020 
(2012=100); Källa: Sammanställt efter Myndigheten för Tillväxtanalys

Jämfört med Västra Götalandsregionen respektive riket så uppvisar Sjuhärad såväl en 
starkare trend som en något högre nivå under i princip hela perioden från 2012, med en 
ökning de senaste tre åren. 

2.3. VÄRDESKAPANDE OCH PRODUKTIVITET
Regionen samlade värdeskapande mätt som bruttoregionalprodukt har ökat med omkring 10 
procent sedan 2011, mätt i löpande priser. Sett per dagbefolkning har bruttoregionalprodukten 
haft en starkare tillväxt under perioden, vilket kan ses som en indikator på hög produktivitet i 
regionen. 
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Figur 7. BRP per dagbefolkning år 2012 2019 i Riket, Västra Götaland och riket (indexerat, 2012=100) Källa: SCB / 
Regional räkenskaperna

2.4. SJUHÄRAD JÄMFÖRT MED ANDRA REGIONER

Vi har i detta avsnitt ställt samman regionalekonomiska data för Sjuhärads nio kommuner och 
fyra andra s.k. FA-regioner (funktionella arbetsmarknadsregioner). Tanken är att detta ska 
fungera som grund för en jämförelse mellan Sjuhärad och andra storleksmässigt liknande 
regioner. I urvalet av regioner som ska jämföras har vi strävat efter att de ska vara 
storleksmässigt någorlunda lika, rymma en större kommun och ett antal mindre, vara hemvist 
åt en högskola samt ha en näringslivsstruktur som branschmässigt är jämförbar med 
Sjuhärad.

Tabell 1. Sjuhärads nio kommuner i jämförelse med fyra FA-regioner, Källa: Sammanställning av WSP baserat på 
SCB.

Sjuhärad Karlstad Örebro Jönköping Västerås

Storlek dagbefolkning 135 809 118 179 125 635 143 468 122 470

Förändring dagbefolkning 
2012 2020

5,8% 4,2% 8,1% 7,9% 5,3%

Andel förvärvsarbetande år 
20203 83 % 78 % 79% 82% 78%

Förändring andel 
förvärvsarbetande 2012 2020
(%-enheter)

1,8 3,4 2,9 1,6 3,8

3 Mäts som antalet förvärvsarbetande nattbefolkning som andel av total befolkning 16 64 år.
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BRP per dagbefolkning 
(MSEK).4 

0,841 0,852 0,891 0,822 0,874 

Förändring BRP / 
dagbefolkning 2012 2020 

17% 19% 17% 21% 19% 

Lönesumma per dagbefolkning 
år 2020 (tkr) 

334 820 331 511 339 188 336 107 352 378 

Förändring Lönesumma per 
dagbef. 2012 2020 

21% 17% 18% 19% 17% 

Etableringsfrekvens5 9,6 8,1 8,9 7,9 9,2 

Utveckling antal arbetsställen 7% 6,7% 9,4% 5,7% 9,2% 

 

Vi kan i sammanställningen se att Sjuhärad kommer förhållandevis väl ut jämfört med de 
regioner vi valt att jämföra med. Dagbefolkningen har ökat i något lägre takt än i Jönköping 
och Örebro, men snabbare än i Västerås och Karlstad FA-region. Andelen förvärvsarbetande 
är högst i Sjuhärad, dock har andelen ökat i lägre takt sedan 2012 jämfört med övriga 
regioner. Sett till BRP per dagbefolkning visar regionen en nivå och tillväxt över eller i paritet 
med jämförda regioner. Etableringsfrekvensen visar även en hög på grad av entreprenörskap 
och nyföretagande i näringslivet, vilket pekar på en fortsatt dynamik i näringslivet.  

2.5 SAMMANFATTANDE BILD 
Vi kan konstatera att regionen upplevt en tillväxt sedan 2012. Regionen uppvisar en hög 
sysselsättningsgrad, växande dagbefolkning och stigande produktivitet. Vi ser samtidigt att 
Sjuhärad utvecklas något svagare än Västra Götaland och riket. Samtidigt så står man sig väl 
i jämförelse med de benchmarkregioner som används, och som, sannolikt är rättvisare 
jämförelseobjekt.  

Lönesumman per dagbefolkning har stigit snabbare än i jämförelseregionerna  vilket 
indikerar att den tillväxt som skett har varit ekonomiskt hållbar. Vi ser också att Sjuhärad 
sedan förgående rapport (som visade situationen 2017) kommit att stänga det gap i 
lönesummenivå gentemot jämförelseregionerna som framkom där.  

Vi ser en viss avmattning runt år 2020  i termer av minskad dagbefolkning, och något lägre 
sysselsättningsgrad. Pandemin spelar sannolikt en roll här och det är för tidigt att säga om 
detta utgör ett trendbrott till den positiva tillväxt som skett sedan 2012. 

Sjuhärad har en tyngdpunkt inom tillverkningsindustri men vi ser en koncentration till ett antal 
branscher, men indikationer på en pågående strukturomvandling kan ses i det att 
tjänstesektorerna har fått en växande andel av dagbefolkningen.  

Sjuhärad uppvisar ett förhållandevis starkt nyföretagande  men en etableringsfrekvens i 
paritet eller högre än jämförelseregionerna och regionen har en positivt utveckling av antalet 
arbetsställen.  

  

 
4 Avser förhållandena år 2019. 
5 Data för Jönköping, Karlstad, Örebro och Västers på länsnivå. 
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3 UTMANINGAR OCH TILLVÄXTHINDER 

Syftet med detta avsnitt i rapporten är att fördjupa bilden kring vilka utmaningar och hinder 
som framkommit i analysen. Avsnittet baseras dels på den statistik och de utvecklingstrender 
som identifierats ovan, dels på den intervjuer som genomförts under våren 2022.  

Det som beskrivs nedan är WSP:s egna tolkningar och resultat från analysen. Det är  som 
alltid  möjligt att göra andra tolkningar och landa i andra slutsatser. Vår förhoppning är att 
avsnittet ska kunna ge en god grund för en fördjupad dialog kring prioritering av, och 
inriktningen på utvecklingsmedlen.  

3.1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR ATT MÖTA OMVÄRLDENS 
KRAV 

Detta är den tydligaste utmaningen som framkommer och kommit att få ökad betydelse 
kopplat den stora etableringen i Lockryd. Behov av personal finns brett över samtliga 
branscher och sektorer. Både gymnasie- eller YH-utbildad personal och expertkompetens 
inom exempelvis ekonomi, juridik och HR saknas.  

Flera ser ett fortsatt behov av insatser som på olika sätt adresserar till kompetens-
försörjningsfrågorna. Området kopplar an till en rad frågor kring utbildning, attraktivitet och 
infrastruktur. Områden inom vilka kommunalförbundet är en central aktör (tillsammans med 
Västra Götalandsregionen). 

Vi ser samtidigt att Boråsregionen står sig förhållandevis väl jämfört med flera andra delar av 
landet. Statistik över andelen i dagbefolkningen som är 60 år eller äldre (som räknas in i det 

lägre än för en rad regioner.6  

I tabellen nedan visar den röda stapeln FA Borås (8,9 %) och det gröna snittet för samtliga 
FA-regioner (8,7 procent). Den kan te sig svår att överblickba  men syftar primärt till att visa 
var Boråsregionen befinner sig i relation till övriga regioner. Vi kan här se att utmaningen med 
en hög andel sysselsatta 60+ är lägre än vad som exempelvis är fallet i norrlandsregionerna, 

 avseende detta.  

 
6 I detta fall får vi se till så kallade funktionella analysregioner (FA) som inte rymmer samtliga 
kommuner i Sjuhärad.  
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Figur 8. Andel i dagbefolkningen mellan 60-64 år efter FA-region år 2019; Källa: SCB

 

Vi ser även att antalet inskrivna i yrkesutbildningar  vilket är den kategori som pekas ut att 
kanske vara den som efterfrågas i högst grad, uppvisar en ökning sedan 2018 (även här 
avses FA-regionen Borås). Något som i sin tur indikerar att det har skett ett arbete för att möte 
de behov som framkom vid den föregående behovsanalysen. I tabellen visas den relativa 
förändringen av antalet antagna som påbörjat studier på YH-utbildningar mellan 2018 och 
2020, samt antalet år 2020 för Borås, övriga FA-regioner i Västra Götaland samt för hela riket.  

Tabell 2. Relativ förändring av antalet inskrivna samt antal år 2020, vid YH-utbildningar Källa: 
Tillväxtverket 2018 

FA-region Förändring 2018-2020 (%) Antal år 2020 

FA-Borås 65 % 370 

FA-Göteborg 50% 4 951 

FA16 Trollhättan-Vänersborg -38% 311 

FA17 Lidköping-Götene 
 

117% 189 

FA18 Skövde-Skara 
 

15% 258 

Samtliga FA-regioner (riket) 57% 35 631 

 

Vi kan här se att det skett en ökning sedan 2018 samt att Boråsregionen har en förhållandevis 
hög absolut nivå på antal antagna, jämfört med övriga delar av Västra Götaland (Göteborg 
borträknat).  

Kompetensförsörjningen är dock en central utmaning men samtidigt har Boråsregionen till 
stora delar bättre förutsättningar än en rad andra regioner  sett till åldersdemografin. Att 
fortsätta det pågående arbetet 
och näringslivets efterfrågan kommer vara ett viktigt område framgent. 
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3.2 OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGAN I NÄRINGSLIVET  

Delvis kopplat till utmaningen ovan är frågan om näringslivets omställningsförmåga. Detta 
framkom som en utmaning i 2019 års analys, men har kommit att ges en än mer ökad tyngd 
(är WSP:s bild).  

Flera informanter lyfter fram att det är en utmaning för en (delvis traditionell) tillverkande 
industriregion att möta den snabba omställningen som sker. Näringslivet behöver  och 
kommer sannolikt ha ett ökat behov av kunskap inom områden såsom elektrifiering, cirkulär 
ekonomi och digitalisering (och inte minst hållbarhet) för att bibehålla sin konkurrenskraft.  

Detta utgör en ytterligare del av utmaningen med kompetensförsörjningen. Den är inte primärt 
kopplad till volym och frågan om brist på personer att anställa, utan om att säkerställa att såväl 
nyanställda som befintlig personal har rätt kompetens och utvecklar sina färdigheter i takt med 
förändrade förutsättningar. 

Exempel på insatser som lyfts fram är arbete för kompetensutveckling i befintliga företag, en 
 på  

nationell nivå
landskapet förändras.  

Vi kan i analysen här inte se någon statistik som på ett tydligt sätt pekar i vilken utsträckning 
detta är ett problem idag, men vi kan notera att det lyfts fram av flera informanter som ett 
viktigt område  och en utmaning för Sjuhärads näringsliv.  

3.3 LÄNKNINGAR TILL VÄSTRA GÖTALANDS HELA 
INNOVATIONSSYSTEM 

Flera av informanterna pekar på ett behov av att stärka kopplingarna mellan näringslivet i 
Sjuhärad och det större innovationssystemet i Västra Götalandsregionen som ett fortsatt 
viktigt område att utveckla. Vissa beskriver att Boråsregionens näringsliv idag inte tar del av 

om utbytet med hela regionens science parks, rådgivning och samverkan med akademi. 
Frågan har adresserats sedan den förra behovsanalysen och det har skett insatser för att 
stärka detta  bland annat med finansieringslotsar. Samtidigt är bilden att detta är ett arbete 
som kan fördjupas ytterligare. Det kopplar tydligt an till att förbättra förutsättningarna för 
innovation och förnyelse, och säkerställa att företagen har tillgång till spetskunskap 
(exempelvis inom automatisering, digitalisering och hållbarhet), något som är centralt för att 
möta den snabba förändring som pågår. 

En viktig del i detta är även innovationsförmågan hos näringslivet. Detta är något som är 
mycket svårt att mäta, men vi kan notera att Sjuhärads produktivitetsökning är långsammare 
än för Västra Götalandsregionen som helhet och för riket (diagram 6 ovan). Det indikerar att 
det kan finnas en utvecklingspotential att höja värdeskapandet och effektiviteten. Exempel på 
insatser som föreslås är stöd kring att matcha företagare och den tillämpade forskningen i 
högre grad genom samverkansprojekt, även konsultcheckar lyfts fram som ett förslag.  

3.4 BRANSCHBREDD OCH SÅRBARHET  

Regionen har en hög koncentration av sysselsatta inom vissa branscher, och är beroende av 
ett antal större företag för sin sysselsättning. Graden av sårbarhet varierar mellan 
kommunerna - men finns ett behov av att skapa en bredare intäktsbas  för att minska 
sårbarhet och ensidig.  
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Tabellen nedan visar den rakning av kommuner utifrån dessa kommuners bedömda sårbarhet 
som Tillväxtverket genomför på regelbunden basis. Den bygger på en analys där ett antal 
parametrar vägs samman till ett index. Utan att gå inte på de mättekniska detaljerna kan vi 
konstatera att Sjuhäradskommuner befinner sig i den nedre delen av indexet (från 1  29), 
med undantag för Tranemo, Svenljunga och Herrljunga.  

Tabell 3. Kommuners sårbarhet enligt Tillväxtverkets ranking, Källa: Tillväxtverket 2018 

Kommun Indexvärde 

Borås 275 

Varberg 232 

Bollebygd 203 

Tranemo 99 

Mark 238 

Svenljunga 141 

Herrljunga 149 

Ulricehamn 187 

Vårgårda 188 
 

Vi såg ovan att bland annat tillverkningen minskar sin andel av dagbefolkningen samtidigt som 
flera tjänstesektorer har vuxit, vilket motverkar sårbarhet, och ensidighet. Fortsatta insatser för 
att attrahera företag i nya branscher att etablera, samt att främja uppstart och tillväxt (med en 
tanke om diversitet) lyfts fram av flera informanter, samtidigt som man pekar på att det skett 
en förändring under de senaste fem åren där framför allt IT-sektorn kommit att expandera. Att 
arbeta för att accelerera denna utveckling ses som viktigt hos flera informanter.  

3.5 INFRASTRUKTUR OCH TILLVÄXTFRÄMJANDE PLANERING 

Sjuhärads geografiska läge och möjligheterna att effektivt ta sig till och från regionen pekas ut 
som en central utmaning. Det handlar primärt om infrastruktur i form av järnväg. En fråga som 
är långt ifrån ny i detta sammanhang, och det är inte heller något som tillväxtmedlen kan 
påverka i någon avgörande riktning. Samtidigt lyfter flera informanter upp planeringsfrågor där 
såväl kommunerna, och kommunalförbundet, har en större möjlighet att påverka  hit räknas 
både kollektivtrafik, tillgång till planlagd mark och tillgång till digital infrastruktur fram som 
grundläggande faktorer som behöver finnas på plats. Förslag på insatser är exempelvis arbete 
för en ökad samverkan och gemensam planering mellan kommuner, något som kan 
koordineras och processledas på en delregional nivå.  

I detta sammanhang lyfts även infrastrukturen för el-laddstolpar upp som en viktig fråga, och 
tillsammans med det även energiförsörjningen och tillgången till grön energi - primärt tas 
frågan om vindkraft upp och hur ett driftsäkert och samtidigt hållbart system för 
energiförsörjning kan planeras. Detta är inte frågor som kommunalförbundet förväntas kunna 
lösa  men att samordna kommunerna och gemensamt driva frågorna pekas ut som ett viktigt 
område och roll att ta för förbundet. 
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3.6 UNDERUTNYTTJAD TILLVÄXTPOTENTIAL I DET BEFINTLIGA 
NÄRINGSLIVET  

Regionen har en hög andel små- och medelstora företag  inte alla har en ambition  eller 
förmåga - att växa, finns företag som och komma in i en 
tillväxtprocess. Studier pekar på att det finns en latent tillväxtpotential som kan bidra med en 
sysselsättningstillväxt, om rätt insatser görs för att stimulera företagen. Omvänt kan sägas att 
den potential som idag finns inte fullt ut tillvaratas. Att använda utvecklingsmedel för att arbeta 
riktat mot grupper av företag som bedöms ha en tydligt tillväxtambition och genom detta 

are än bredd lyfts fram som något som utvecklingsmedlen skulle kunna 
riktas mot.  

Vi såg ovan  i diagram fyra - att en stor andel av sysselsättningstillväxten skett i 
offentligsektor eller i tjänstesektor på primärt en lokal marknad . Att förmå de företag som har 
förutsättningar att växa (båda vilja och en skalbarhet) är viktigt. Faktorer som 
generationsskifte, ägarbyte eller större omstruktureringar har visat sig kunna 
för förändring. Att arbeta riktat för att fånga upp dessa företag och insatser för att identifiera 
och rikta stöd mot denna grupp pekas ut som ett område att arbeta mot. Det tidigare projekt 
som genomförts Företagsrevitalisering  bland annat i Skaraborg  pekar på goda resultat.  

4 TYPER AV INSATSER 

Syftet med detta avsnitt är att belysa frågan kring vad som framkommit i analysen rörande hur 
utvecklingsmedlen kan användas för att göra bäst nytta.  

Vi kan konstatera att det på ett övergripande plan är en liknande bild som framkommer i 

fortfarande relevant. Det handlar dels om hur insatser kan riggas och genomföras (vi 

 

4.1 FORMEN FÖR INSATSER 

Insatserna ska bidra till en ökad samverkan mellan kommuner (i praktiken) 
Att sträva efter att utvecklingsmedlen ska bidra till en ökad och fördjupad samverkan mellan 
kommuner ses fortfarande som viktigt. Det har tidigare lyfts, i exempelvis i den föregående 
behovsanalysen och utvärderingar av utvecklingsmedel, att det finns ett mått av 

 i regionen. Något som historiskt inneburit en utmaning för att 
driva ett gemensamt utvecklingsarbete. Det är WSP:s bild, baserat dels på intervjuer inom 
föreliggande analys, men även från tidigare utvärderingar som gjorts, att det skett en 
förändring när det gäller synen på och behovet av samverkan. Det är tydligt att det finns ett 
gemensamt sjuhäradsperspektiv på en rad utmaningar och att samarbete mellan kommunerna 
ses som en naturlig och framgångsrik väg framåt. Något som är positivt och  menar vi - 
bidrar till att ge större effekter av de resurser som satsas.  

Rekommendationen är att bibehålla arbetssättet och fortsätta utgå från gemensamma behov 
och att ställa krav på att insatser drivs i flera kommuner, samt att utvecklingsmedlens insatser 
skall ha ett tydligt regionalt perspektiv i sina mål förefaller ge bästa resultat och effekt. 
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I 2019 års analys lyftes fram olika exempel på konkreta former för samverkan. 7 Dessa är 
värda att även lyfta fram här som inspiration för hur man kan åstadkomma insatser som 
innebär ett mer konkret samarbete mellan regionens kommuner. I den analysen lyftes tre 
vanligt förekommande typer av samverkan fram:  

- Att dela målgrupper (dvs. att man mellan regioner, kommuner eller projekt samverkar 
kring målgrupper för insatser  t.ex. företag, entreprenörer eller individer).  

- Att samverka kring att dela kunskaper, metoder och erfarenheter 

- Att samverka kring att genomföra arbetet (t.ex. delar på resurser etc.). 

Även om detta inte är direkt överförbart till utvecklingsmedlen kan det  menar vi  bidra till att 
konkretisera hur samverkan kan ske i projekt, och vilka nyttor det kan bidra till.  

insatser  
Merparten av de intervjuade, och detta var något som även framkom tydligt år 2019, menar att 
de vill se att utvecklingsmedlen finansierar en mix av långsiktiga satsningar och kortare 
insatser, tydligt riktade mot ett specifikt område. I detta ligger också att försöka undvika ett 
mönster av  Vår tolkning av intervjusvaren är att den valda 
riktningen där utvecklingsmedlen används till satsningar som tydligt adresserar utmaningar 
regionen står inför är positiv. Samtidigt som det finns en balansgång mellan att prioritera 
grundfinansiering för att aktörer som arbetar med en bredare näringslivsutveckling kan bedriva 
verksamhet.  

Arbeta för att växla upp utvecklingsmedel  
Något som lyfts fram i tidigare kartläggningar är de möjligheter som ligger i att växla upp 
volymen av utvecklingsmedel mot andra finansieringskällor. Vi kan se att den generella 
utmaningen med flera av de utmaningar näringslivet står inför är stora, och av strukturell 
karaktär, samtidigt som det finns förhållandevis små resurser att tillgå kvarstår. Detta samtidigt 
som det sker en relativt liten uppväxling av utvecklingsmedelen gentemot exempelvis 
europeiska regionalfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) och att detta är något 
som skulle kunna ge ökade resurser i det regionala utvecklingsarbetet.  

Flera av de utmaningar som tas upp ovan - kompetensbehov, matchning på arbetsmarknaden 
och digitalisering etc. bör gå att koppla mot utlysningar under innevarande programperiod.  

En översiktlig genomgång av ERUF:s respektive ESF-rådets projektbank indikerar att det just 
nu är ett fåtal pågående projekt som drivs av aktörer i Sjuhärad, och att Boråsregionen inte är 
projektägare i något fall. Det finns  givet de utmaningar som identifierats  en potential i att 
växla upp utvecklingsmedel mot andra finansieringskällor, och genom detta kunna driva större 
insatser på delregionalnivå.  

4.2 INRIKTNING PÅ INSATSER 

Formen för insatserna liknar  som vi såg ovan  till stora delar det som framkom i 2019 års 
analys. Detta är i sig förväntat då detta i hög grad beror på grundstrukturen för 
utvecklingsmedlen. Ser vi till nästa komponent som handlar om inriktningen för insatserna så 
är dessa i hög grad kopplade till de utmaningar som framkommit ovan. Det vi ser är följande:  

 
7 Hämtade från Tillväxtverket (2018) Samverkanseffekter i regionalfonden, rapport 0268 
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Önskemål om insatser kopplade till kompetensfrågan 
Vi såg ovan att kompetensförsörjningen i princip handlar om två delar. Lite förenklat handlar 
det om dels om volym och dels om kvalitet.  

När det gäller frågan om volym  att det ska finnas tillräckligt med individer att anställa 
efterfrågas insatser som på olika sätt ökar utflödet från utbildningsystemet för att matcha och 
validera befintlig kompetens. I detta sammanhang tas också Sjuhärads attraktionskraft och hur 
fler dels ska välja att bo i regionen dels att välja att bo kvar (vi återkommer till detta nedan).  

Förslag på insatser för att stimulera utflödet från utbildningssystemet handlar om en 
utbyggnad av yrkesutbildningar med inriktning mot de behov näringslivet har. 
Utvecklingsmedlen skulle inom detta riktas mot att tillskapa yrkeshögskoleutbildningar (ihop 
med andra aktörer), bidra till att koordinera och stötta företag i att driva utbildningsinsatser och 
koordinera utbildningar i hela regionen mot de behov som näringslivet upplever. Här är viktigt 
att lyfta att mycket görs idag, och att det av flera informanter upplevs att Boråsregionen har en 
tydligare roll kring dessa frågor  inte minst genom kompetens/branschråd. Att bibehålla och 
utveckla detta arbete ses som värdefullt.  

Den andra typen av insatser handlar om att fånga upp och matcha den befintliga kompetens 
som finns. Här pekas på validering av kompetens som ett möjligt insatsområde för 
utvecklingsmedlen att finansiera insatser inom. Det handlar då om att genom 
utvecklingsmedel stötta insatser som underlättar för företag (framförallt små och medelstora 
företag) att göra en strukturerad bedömning och värdering av kompetens som en person 
besitter, oberoende av hur de förvärvats. 

Nära kopplat till detta är hur utrikesföddas kompetens på bästa sätt kan tillvaratas. Det handlar 
både om att kunna validera dessas kunskaper samt stötta med t.ex. språkundervisning  även 
detta lyfts fram som ett möjligt insatsområde att finansiera insatser inom. Inte minst genom att 
växla upp finansiering genom ESF-fonden.  

Insatser kopplade till att främja en hållbar omställning av näringslivet 
Detta område handlar om flera typer av insatser som vi ser det. För det första att genom 
utvecklingsmedlen arbeta för att stötta företag med rådgivning och stöd för att ställa om 
produktion. Det handlar både om en grön omställning, men också om att säkerställa en 
långsiktig utveckling genom en ökad digitalisering och möta förändrad konkurrens. Här 
handlar det ofta om att intermediärer i det företags- och innovationsfrämjande systemet driver 
olika former av utvecklingsprojekt riktade mot små- och medelstora företag. Att rikta medel 
mot projekt med tydligt fokus på en hållbar omställning (såväl miljömässig som ekonomisk) är 
ett sätt att använda utvecklingsmedlen för att möta dessa behov. 

En annan typ av insatser utgår från att många av de konkreta insatser som kan göras kring 
t.ex. infrastruktur, grön energiförsörjning, tillgång till el-laddstolpar ligger på kommunernas 
respektive Västra götalandsregionens bord. Den delregionala nivån är däremot väl lämpad för 
att aggregera och samla behovsbilden hos näringslivet, och driva på mot den regionala nivån 
och för att samordna kommunerna kring gemensamma lösningar. Här handlar det om insatser 
för att driva forum och olika typer av samverkansaktiviteter (i syfte att dessa ska generera i 
gemensamma, koordinerade, insatser från antingen kommuner eller från Västra 
Götalandsregionens sida).  

Det finns inte heller, så vitt vi känner till, några formella hinder för Boråsregionen att söka och 
ta del av Energimyndighetens olika satsningar och program kopplade till omställning av 
energisystem och stöd till företag som vill ställa om. Här kan exempelvis Boråsregionen 
fungera som en plattform för kommunerna för att tillsammans söka medel. 



 

 
20 |  

Ett tredje insatsområde som tas upp handlar om att arbeta för att stärka kopplingen mellan 
regionens näringsliv och innovationsmiljöerna i Västra Götaland. Detta för att säkerställa ett 
kunskaps- och kompetensinflöde in i företagen. Det kan exempelvis handla om att bygga 
enkla ingångar för små- och medelstora företag till högskola och forskningsinstitut, för att på 
så sätt hitta samarbeten, stötta företag med utvecklingscheckar för att kunna använda sig av 
forskare eller experter för att utveckla sin verksamhet.  

Insatser för ökat företagande och entreprenörskap 
Även om vi ovan kunde se att Sjuhärad både har ett högt företagande och en förhållandevis 
god etableringsfrekvens pekar fler på vikten av att ha ett kontinuerligt arbete för att stötta 
entreprenörer och nyföretagande. Som vi såg ovan ses detta som ett en viktig del i att rusta 
regionen för lågkonjunktur, genom att bidra till en minska ensidighet och, förhoppningsvis, en 
större branschbredd.  

De insatser som tas upp i intervjuerna handlar i hög grad om att stötta näringslivsfrämjande 
aktörer med grund/basfinansiering för att bedriva arbete i regionen. Man trycker i intervjuerna 
särskilt på vikten av att arbeta i samtliga kommuner. Insatser som tas upp är rådgivning kring 
företagande, stöd i att hitta samarbeten och kompetensutveckling. Målgrupperna utgörs av 
såväl potentiella företagare och befintliga företag som vill ha och behöver stöd för att växa. 

Insatser kopplade till att bidra till en ökad attraktionskraft för boende, 
företagare och besökare 
Flera intervjuade tar upp frågan om attraktivitet och att utveckla Sjuhärads attraktionskraft för 
företag och människor. Detta tas i intervjuerna upp från olika perspektiv  dels som ett sätt att 
möta kompetensbrist, som en viktig faktor för att attrahera investeringar, och som ett sätt att 
stärka besöksnäringen (och därmed skapa arbetstillfällen i regionen). Liknande tankar fördes 
fram i 2019 års analys, och vi kan konstatera att det skett ett arbete sedan dess  bland annat 
genom en besöksnäringsstrategi och pågående projekt för att stärka näringen, och samarbete 
med Turistrådet i Västsverige.  

Att arbeta för att utveckla bilden av Sjuhärad som en attraktiv region att leva och verka i är 
viktigt för öka inflyttning till regionen, att förmå fler att stanna kvar efter avslutad utbildning 
(eller flytta tillbaka). Det skulle bidra till att minska kompetensbristen. Det är inte heller en 
oviktig faktor för att attrahera investeringar i näringslivet. Insatser som tas upp handlar både 
om marknadsföring och synlighet. Här ges besöksnäringen en stor betydelse genom att 
turismen i hög grad formar den mentala bilden av en region eller kommun, sannolikt i minst 
lika, eller i högre grad, än andra marknadsföringsinsatser. Satsningar som ökar antalet 
besökare och stärker turismen kan därmed fungera som en hävstång och gynna regionen på 
flera sätt.  

Insatser för att stärka utbytet med det storregionala innovationssystemet 
Frågan om hur utbytet mellan Sjuhäradsföretag och det större regionala stödsystemet kan 
utvecklas väcktes i 2019 års analys. Som togs upp ovan har det gjorts insatser för att 
stimulera detta. Något som flera informanter lyfter fram som positivt, samtidigt som behovet av 
att fortsätta detta kvarstår. Vi menar att det finns indikationer på en pågående 
strukturomvandling, med växande IT-sektor, i regionen och att denna utveckling (sannolikt) 
kan stärkas ytterligare genom att arbetssätt och metoder som finns samlat i Västra Götaland 
kommer Sjuhärads företag till del i större utsträckning.  Exempel på insatser inom detta 
område är vägledning och lotsning av företag, att aktivt matcha företag med främjarsystemets 
utbud samt att ta fram en samlad bild av utbudet 
finns som kan mötas genom samarbeten med andra delar av regionen.  
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Sammanfattande bild 
Vi har i tabellen nedan ställt samman de förslag på insatser som framkommit samt vilka 
utmaningar och behov de är tänkta att adressera.  

Tabell 4. Sammanfattande över insatser 

Form för insatser Varför 

Samverkan för att säkerställa 
Sjuhäradsperspektivet 

Koordinera insatser och största möjliga effekt av 
insatser.  

Mix av insatser (långsiktighet / korta 
riktade insatser) 

-behov samtidigt som 
strukturella utmaningar kan mötas 

Uppväxling Öka resurserna och möjliggöra större insatser som 
kan ge starkare resultat 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist  

Stötta framtagande av utbildning/ öka 
utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist / omställnings behov 

Stöd i omställning  (såsom 
digitalisering, miljömässig hållbarhet, 
automatisering) 

Stärkt konkurrenskraft 

Stärka Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, ökade investeringar, växande 
besöksnäring 

Samverkan med 
högskolor/innovationsmiljöer i hela 
regionen 

Innovation, omställningsförmåga 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, omställningsförmåga 
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com


